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ҚАЗАҚ  ТІЛ  БІЛІМІ 
КАЗАХСКОЕ  ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ƏОЖ 81’ 

Ү.Жетібайұлы  

Іле педагогикалық  университеті, Қытай Халық Республикасы 
(E-mail: ub.j@163.com) 

Тыйым жəне тыйым сөздер 

Мақалада тыйым, тыйым сөздер жəне эвфемизм сөздерді тілге тиек етіп, тілге байланысты тыйымдар 
«тіл киелі», «тілдің де иесі бар» деп қарайтын ежелгі мифтiк, дiни наным-сенімнің тілдегі бейнесі, 
тілде реал өмір сүріп отырған дəстүрлі-мəдени құбылыс ретінде қарастырылған. Сонымен бірге олар 
түрге бөлініп таныстырылды. Автор тыйым сөздер де, жалпы тыйымдар сияқты, қоғамдық өмірді, іс-
қимылды үйлестіру, үндестіру, ретке салып, тəртіпке келтіру, тілдің əдепті, қимылдың ибалы болуы 
сынды қоғамдық моральдың қалыптасуына əсер ететіндігі туралы айтты.  

Кілт сөздер: тыйым, тыйым сөздер, эвфемизм сөздер. 

 

1 Тыйым жайлы қысқаша түсінік 

Тыйым ғылым саласында «табу» деп аталады, əжелгі мағынасы «киелі, «атауға, соқтығуға 
тыйым саланған» дейтін ұғымдарды білдіреді. Кезінде Тынық мұхиттың орта бөлігіндегі Полинезия 
топ аралдарында тұратын жергілікті тайпалар тілінде кейбір сөздер белгілі бір əлеуметтік топтарға 
ғана тəуелді болып, ол сөздер өз атымен емес, басқаша аталатын салт болған. Бұл құбылысты алғаш 
рет ағылшын жиhанкезі Джеймс Кук (1728–1779) байқайды, əрі тіл білімі ғылымы саласына енгізеді. 
Соңғы зерттеулер бұл құбылыстың дүние жүзіндегі халықтардың көпшілігінде бар екендігін 
дəлелдеді, «табу» ұғымы қазақ тілінде «тыйым» деп аталады. 

Тыйым — қауымдық дəуірдегі адамдардың мифтiк-дiни наным-сенімі негізінде, табиғаттағы ие-
киелердің, табиғи жұмбақ күштердің, тылсым заттар мен құбылыстардың белгісіз қатерінен, пəле-
жаласынан, түрлі кесапаттан сақтандыру, олар туғызған үрейден арылу немесе  мейіріне ие болып, 
қолдауына жету мақсатында қалыптасқан, сөзсіз орындауға тиісті қағида-ережелерінің жиынтығы. 
Атап айтқанда, тыйым адамдарға нені атауға, нені істеуге, неге соқтығуға болмайды дегенді үйретіп, 
оларды оғаш сөз-қимылдан тежеп, белгісіз қатерден сақтану мақсатымен алдын ала жасалған іс-шара 
болып табылады. Тыйым, əдетте, тыйымдық субъекті (тыйымды орындаушы адам), тыйым нысаны 
(тыйылатын нəрсе немесе іс-қимыл) жəне тыйым мақсаты (белгісіз бақытсыздықтан сақтану) сынды 
үш фактордан құралады [1]. 

Тыйым алғашқы қауымдық қоғамда наным-сенімнің туындысы болып, өркениет үрдісінің əр 
кезеңінде толығып, кемелденіп отырған. Бағзы дəуірде адамдар тек табиғатқа сүйеніп, ғұмыр 
кешетін, тіршілік тəсілі аса қарапайым да əлсіз еді. Түрлі табиғи апаттар екінің бірінде оларға қауіп 
төндіріп отыратын. Десе де, адамдардың өмір тəжiрибесi біртіндеп молая түсті де, неден тыйылуды 
тəжiрибе жүзiнде ұғына бастады, бір-ақ не себептi тыйылатынын бiле бермедi. Сөйтіп, бұл 
жұмбақтың жауабын мифтiк, дiни қисыннан іздеді. Олар табиғаттағы барлық заттардың ие-киесі бар, 
өмірге, тіршілікке қауіп-қатер төндіріп отырған осы ие-киелер деп жорыды, оған əрі үрейлене, əрі 
ізетпен қарады. Сонымен ие-киелердің қатерінен сақтану немесе  мейіріне ие болып, қолдауына жету, 
іс-қимылдарын сол ие-киелерге үйлестіру, үндестіру мақсатында алуан түрлі тыйымдарды ойлап 
тауып, тұрмыста қолдана бастады. Бұл дəуірде қалыптасқан тыйымдар негізінен ие-киеге табыну, 
табиғатқа табыну, тотемге табыну, аруаққа табыну немесе шамандық наным-сенімге қатысты 
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тыйымдар еді. Олар ізгі рухтардан жəне кесірлі рухтардан тыйылу болып екіге бөлінетін. Демек, 
бағзы дəуірдегі қолайсыз табиғи орта, мешеу тіршілік тəсілі, сондай-ақ адам танымының таяздығы 
тыйымның пайда болуына негіз болған.  

Тiршiлiк үрдiсi күрделенген сайын, табиғатпен етене болып ғұмыр кешетiн, көшпелi өмiр салтын 
арқау еткен ата-бабаларымыздың неден, не себепті сақтану, тыйылу жөнiндегі тəжiрибесi барған 
сайын молығып, табиғи құбылыстардың себеп-салдарлық қатынасы жайлы логикалық түсінігі тіпті 
де тереңдей түсті. Сөйтіп, нақтылы өмiр талабымен саналы түрде санасуға бейiм, əлеуметтік заңды 
мəнге ие көптеген жаңа тыйымдар пайда болды да, адамдардың ендігі ұстанымы рухтар емес, ақ-
қара, пəк-күнə, обал-сауап категориясы негізінде өрбіді [2]. Қысқасы, тыйым қалыптасуындағы 
мифтiк-дiни сипат бара-бара көмескi тартты да, оның орнына нақтылы өмiр талабынан туындаған 
тыйымдар келді. Десе де ата-бабаларымыз тарихта түрлі себептерге байланысты ілгерінді-кейінді 
зороастризм, мəнихеи, будда, несториан жəне ислам діндеріне сенді. Бұл діндердің діни уəжіптері 
уақыт оза келе, ұлттық салт-дəстүрімізге ауысып, қазақ тыйымдарының құрамдас бөлгі ретінде 
қалыптасты. Алайда бұл тыйымдардың негізі  де ұлттық салттағы дүниетаныммен ұштасып жатты.  

Қорытып айтқанда, қазақ тыйымдары өркениет үрдісінің əр кезеңінде ұдайы толығып, 
сараланып, кемелденіп отырумен бірге, ұлттық тұрғыда барлығына ортақ, адам мен табиғат, адам мен 
адам, адам мен қоғам арасындағы қатынастарды реттеп, сол арқылы қоғамдық тəртіпті сақтап, 
жарастықтың орнауына қызмет ететін, тежеп-шектеу күшіне ие, əлеуметтiк қағида-ереже болып 
қалыптасты. Тыйымды қоғамдағы адамдар барлығы қатаң сақтауы, бұлжытпай атқаруы қажет, олай 
болмағанда, өздерi өмiр сүрiп отырған қоғамдық-əлеуметтiк өмiрдiң талғам-талабымен 
санаспағандық болып есептеледi. Адамдар тыйымды бала кезден бастап естіп,  үйреніп біледі, əрі 
өле-өлгенше орындауға міндетті болады. 

Қазақ тыйымға бай халық. Əдетте қазақ тыйымдары мазмұнына қарай наным-сенімге жəне салт-
дəстүрге байланысты тыйымдар деп екі үлкен салаға бөлінеді. Наным-сенімге байланысты тыйымдар 
өз ішінен ие-киеге байланысты тыйымдар, табиғатқа байланысты тыйымдар, тотемге байланысты 
тыйымдар, ата-бабаға, аруаққа байланысты тыйымдар, тағдырға байланысты тыйымдар деп бөлінеді. 

Ал салт-дəстүрге байланысты тыйымдар өз ішінен күнделік тұрмысқа байланысты тыйымдар,  
жол-жосынға байланысты тыйымдар, түрлі кəсіпке байланысты тыйымдар, зат-құбылысқа 
байланысты тыйымдар, дене мүшелеріне байланысты тыйымдар, сөз-қимылға байланысты тыйымдар 
деп бөлінеді. Демек, тыйым сөздер сөз-қимылға байланысты тыйымдарға жатады.  

2. Тыйым сөздер 

Қазақ өмірінде бір бөлім сөздер ежелгі мифтiк, дiни наным-сенімге байланысты  өз атымен тура 
аталмай, басқаша мағынада аталады. Міне, тілде осындай атын тура айтуға тыйым салынған сөздер 
тыйым сөздер (табу сөздер) деп аталады [3]. Тілдегі тыйым сөздер — ата-бабаларымыздың зат пен 
оның атауының арасында табиғи байланыс бар, «тіл киелі», «тілдің де иесі болады» деп қарайтын 
ежелгі мифтiк наным-сенімнің бейнесі болып, тілде реалды өмір сүріп отырған дəстүрлі мəдени 
құбылыс. Тыйым сөздер де, жалпы тыйымдар сияқты қоғамдық өмірді, іс-қимылды үйлестіру, 
үндестіру, ретке салып, тəртіпке келтіру рөлін ойнаумен бірге, тілдің əдепті, қимылдың ибалы да 
ізетті болуы сынды қоғамдық моральдың қалыптасуына,  жарасымдықтың орнауына қызмет етеді. 
Қазақ тіліндегі тыйым сөздер қолданылу мақсатына қарай мынадай төрт түрге бөлінеді: 

1 Жөн-жосық,  салауатқа қатысты тыйым сөздер 
Адамңың жөн-салауатына қатысты атаулар, əдетте, адамдар арасындағы туыстық жəне басқа 

əлеуметтiк қатынастардан мəлімет беріп, тергелушінің салауаты, кəсібі, жасы, жынысы кім екендігін 
көрсетеді, əрі аса зор мəдени-моральдық жүк арқалаған болады. Бұл топтағы атаулар — туыстық 
қатынасты білдіретін атаулар. Мысалы: əке, шеше, аға, қарындас т.б. жəне əлеуметтiк салауатты 
білдіретін атаулар молда, би, төре, сұлтан, мұғалім, меңгеруші т.б. болып бөлінеді.  

Ежелгі көшпенді қазақ халқында туыстық-қандастық қатынас пен рулық бауырмалдық қатынас 
қоғамдық-əлеуметтік қатынастарды реттеп отыруда негізгі рөль атқарған. Отбасында ортағасырлық 
тəртіп сақталса, ру-тайпалар ара бауырмалдық қатынас баса дəріптелді. Ал адам мен адам 
арасындағы қатынаста салауат түзімі үстем орында болып, адамдар тегіне, мəртебесіне, дəрежесіне 
қарай жіктерге бөлініп, сол негізде мəмле жасалды. Бұл түрдегі қоғамдық түзіліс қазақтың отбасы 
көзқарасын, қоғамдық салауат көзқарасын, сондай-ақ моральдық-этикалық қағидаларын ретке 
келтірді. Ол көзқарастар мен қағидалар бара-бара ата-бабаның бағзы дəуірлердегі мифтiк-дiни 
дүниетанымымен ұштасты да, адамның жөн-салауатына қатысты тыйым сөздерді қалыптастырды.  
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Қазақтың жөн-салауатқа қатысты тыйым сөздері іштей мынадай екі топқа бөлінеді. Бірінші,  
дəстүрлі қоғамдық салауат көзқарасына байланысты тергеу сөздер. Қазақтың дəстүрлі салауат 
көзқарасы бойынша, адам мен адам арасындағы қоғамдық-əлеуметтік қатынаста тергелушінің өз аты-
жөні тура аталмай, тегі, мəртебесі, дəрежесі қатарлы жақтардағы салауатына қатысты атаулар 
қолданылады. Мысалы: қаған, хан, сұлтан, би, төре, профессор, мұғалім, меңгеруші т. б. Екінші, 
əдеп сақтап, ізет білдіруге қатысты тыйым сөздер. Қазақ халқында бағзы замандардан бері үлкенді 
сыйлап, кішіні құрметтейтін, ата-баба аруағын қадір тұтатын тамаша дəстүр бар. Дəстүр бойынша 
соңғы жас буын алдыңғы аға буын адамдардың атын төте атауына тыйым салынады, əдетте, мейлі 
қандастық қатынасы бар немесе жоқ болсын, егде адамдардың бəрі де жасына, жынысына қарай өз 
аты-жөнімен емес, туыстық атаумен ауыстырып атайды [4]. Мысалы: атай, əжей, шешей, ағай, апай, 
жеңеше, əпке, бауыр, қарындас т. б. Демек, тұыстық атаулар негізгі тура мағынасында туыстық 
қатынасты атап көрсетсе, ал ауыспалы келтірінді мағынасында таза тыйым сөз ретінде, əдеп сақтап, 
құрмет білдіру қызметін атқарады.  

Адамңың жөн-салауатын тергеп сөйлеу əдептілік саналады. Қоғамдық қатынаста орнын тауып 
қолданылған жөн-салауатқа қатысты тыйым сөздер туыс пен туғанды, үлкен мен кішіні, жоғары-
төменді жақындатып, бір-біріне болған меншіктеу-меншіктелу қатынасын дəл бейнелеп береді. Онда 
ізет білдіру, жақын тарту, өз орнын тану, басқалардың назарын өзіне қарату сынды міндеттер болады. 
Ата-бабаларымыз жөн-салауатқа қатысты тыйым сөздерді қолдануға ерекше назар аударған, олар 
ұқсамаған ортаға, ұқсамаған жағдайға қарай, түрлі нысандардың қасиетін дəл басып көрсететін, 
сыпайы да жағымды, шынайы да табиғи тыйым-тергеу сөздерді тауып қолданған. Сөйтіп, артына 
өшпес үлгі-ғибраттар қалдырған.  

2 Қазақ əйелдерінің тыйым сөздері 
Қазақтың дəстүрлі салты бойынша жаңа түскен келіндер күйеуінің туыс-туғандарын, нағашы-

жиендерін, өзі түскен рудың үлкен-кішісін өз атымен тура атамайды, қатаң ат тергейді. Олардың 
есімін тіке атаса, көргені аз, əдептен озған, ибасыз келін есептеледі. Сол себепті олардың жолына, 
жасының үлкен-кішілігіне қарай əрқайсысына лайықтап басқадай ат қояды, аузына берік болып, өле- 
өлгенше солай атап өтеді. Егер абайсызда оқыстан аузынан шығып кетсе, ұят санап, қатты өкінеді. 
Қазақ əйелдерінің тыйым сөздері пайда болу тегі жағынан байырғы мифтiк-дiни наным-сеніммен, 
ежелгі жол-жосықпен сабақтасып жатады, бірақ қоғамның дамуына ілесіп, тың мазмұндардағы 
ұғымдарды  бойына сіңіріп, кемелдене түсті де, əдептілік пен тектіліктің бейнесі, нышаны ретінде 
ұлтымыздың ерекше құндылықтары қатарынан орын алады.  

Қазақ əйелдерінің тыйым сөздері тілде ешқашан ыңғайсыздық тудырған емес. Оның арнаға 
түскен заңдылығы, қалыпқа айналған тəртібі болады. Келін екінші атты кездейсоқ, қалай болса, солай 
қоя салмайды. Əуелі  ат қоятын адамдардың жолы, жасы, жынысы, жөн-салауаты, мінез-құлқы, түр-
тұрпаты, өнер-талабы қатарлы қасиеттерін жан-жақты тексеріп, анықтайды. Сол негізде қойылатын 
ат белгіленеді де, оған өзінің үлкенді үлкен тұтып құрметтеу, сыйлау, кішіні кішірейтіп аялау, жақсы 
көру, өзімсініп жақын тарту, тіпті кемсіну, қомсыну, бөгдесіну қатарлы субъектівтік позциясы мен 
көзқарасын үстейді. Сөйтіп, объективтік қасиеттер мен субъективтік бояу сəйкесін тапқан, үйлесімді 
де жарасымды ат тергеу сөз қолданысқа енеді.  

Əдетте, келіндер атасы мен енесін ата, апа деп, қайнағаларын аға, үлкен аға, кіші аға, тете аға, 
мырза аға, молда аға деп, қайындарын інім, мырза жігіт, молда жігіт, тетелес, кекілдім, айдарлым, 
тұлымдым, тентегім деп атайды. Абысындарын ақылдас деп, қайын бикелері мен қайын сіңілілерін 
еркем, қаракөз, бикеш, шырайлым, еркежан деп атайды. Өзі түскен рудағы жасы үлкен адамдарды 
жөн-салауатына, мінез-құлқына қарай би ата, жақсы ата, жақсы апа, шабан апа деп атаса, ал жасы 
кішілерін күйгелек қайын, бөспе қайын деп те атай береді. Қазақ келіндері ешқашан тете емес 
кайнысын тетелес деп, тұлым қоймаған қайнысын тұлымдым деп атамайды.  

Тергелетін ат басқа зат атауларымен аттас болып немесе дыбыстық жақта белгілі үндестік болса, 
келіндер ол адамдарға тергеп ат қоюдан сырт, аты кетеді деген түсінік бойынша, ол заттарға да, 
үндес дыбысы бар сөздерге де басқаша ат қояды. Мысалы, тергелетін есім Жылқыбай болса — 
жылқыны мініс деп, Бүркітбай болса — бүркітті үлкен құс деп, Тышқанбай болса — тышқанды қап 
тесер деп, Қарабай болса — қараны баран деп, Ақберген болса — ақты шаңқан деп, Сарыбай болса — 
шикіл деп атаған. Тергелетін ат басқа біреудің атымен аттас болып келсе, ол адамды аттеріс деп, 
күйеуімен құрдас болса, құрдас деп атаған.  

Келінге өзі түскен орта қаншалық бейтаныс, дəстүр қаншалық қатал, жол-жосын соншалық 
тосын болса да, олар өздерінің тергеу сөздері арқылы, біріншіден, сөз құдіретін түсіне алатын 
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зерделі, ортаға қарай бейімделе алатын зерек, жол-жосынға берік, ибалы да ізетті тектілігін əйгілесе, 
екіншіден, олар тапқырлығын тергеу сөздер өзінің тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін қасиеті, дəуірдің 
қилы сынынан өте алатын өміршеңдік қуаты арқылы, қазақ тілінің сөздік қорына қосылып, қазақ 
келіндерінің жасампаздығы ретінде танылды. Сөзіміз дəйекті болу үшін мына мысалдарға үңіліп 
көрейік.  

Бірінші мысал, қазақ келіндері жасы бір мүшелге толмаған қайындарын, əдетте, тентегім деп 
тергейді. Бұл сөздің астарында мынадай ұғымдар жатады: біріншіден, ол бала бұзық, кəзеп бала емес; 
екіншіден, əлжуаз, ынжық бала емес; үшіншіден, келін тəуелдік жалғауы бірінші жағының 
қосымшасы «-ім» арқылы ол баланы өзіне меншіктейді. Сөйтіп, объектінің тетік те қағылез, əрі 
сүйкімді, əрі азырақ сотқарлығы бар қасиетін дəл де шынайы бейнелеумен бірге, оны інім деп өзіне 
балайды, жақын тартып, сүйіспеншілігін де білдіреді.  

Екінші мысал, халық аңызы бойынша, баяғыда бір қыз бір ауылға келін болып түсіпті. Оның 
Қамысбай, Өзенбай, Қойлыбай, Бөрібай, Бəкібай, Қайрақбай деген аталары бар екен. Күндердің 
бірінде ағайынды ақсақалдар үйде əңгіме-дүкен құрып отырғанда, келін су алғалы өзен бойына 
барады. Ол өзеннің ар жағында, қамыстың бер жағында бір қойды бір бөрі жеп жатқанын көреді де, 
бəкіні қайраққа қайрап-қайрап алып, қойды бауыздап қайтып келеді. Сонда жөн сұраған енесіне, 
қолма-қол: Сарқыраманың ар жағында, сылдыраманың бер жағында маңыраманы ұлыма жеп 
жатыр екен, жаныманы білемеге білеп-білеп жіберіп, бауыздап келдім, — деп жауап береді. Бұл 
мысалдар қазақ келіндерінің жасамаздығын, шешендігін, тектілігін толық көрсете алады [5].   

3 Киелі ұғымдарға қатысты тыйым сөздер 
Қазақ халқының ежелгі мифтiк жəне  дiни наным-сенімі бойынша бүкіл ғаламды бір жаратушы 

жаратқан, ол жаратушы Тəңір деп аталады. Ғалам үстінгі, ортаңғы жəне астыңғы қабат деп үшке 
бөлінеді. Үстінгі қабат — аспан, онда жаратушы жəне аруақтар тұрады, ортаңғы қабат — қара жер, 
онда адамдар тұрады, астыңғы қабат — жер асты, онда жын-ібілістер тұрады деп қараған. Бағзы 
дəуірлердегі ата-бабаларымыз тəңірдің кəрінен сақтанып, қолдауына жету үшін, оның атын да, 
тұрағы аспанды да тура атауға тыйым салған. Тəңірді — жаратушы, немесе жаратқан деп, атаса, ал 
аспанды көк деп атаған. Көк сөзі бірте-бірте тəңір сөзінің баламасына ауысып, одан көктің кəріне 
ұрынды, көк соққыр, көкке көтер, күлін көкке ұшыру, ақ сүтін көкке сауу, тағы басқа тұрақты 
тіркестер қалыптасқан.  

Сол сияқты, тотем мəдениеті де адамзаттың ең көне, ең сиқырлы мəдениеттердің бірі. Ата- 
бабаларымыз бағзы дəуірде көктəңірге табынып, көкбөріні өз тотемі етумен бірге, бүркітті де, аққуды 
да, үкіні де өз тотемі еткен. Бірақ қоғам ілгері басқан сайын, қазақ тотемдерінің тотемдік мəні, 
тотемдік құны солғындап, адамдар жадында тек оның сарқыншағы ғана сақталып қалды. Десе де, тіл 
мəдениетті тасымалдауға қызмет етеді. Осы тұрғыдан алып қарағанда, бүгінгі қазақ тілінде тотемнің 
атын тура атауға тыйым салу салты əлі сақталып келеді, мəселен, малшылар көкбөрінің, немесе 
қасқырдың, атын атасақ, естіп қойып, «малымызға шабады» деп қорқып, оны итқұс, ұлыма т. б. деп 
атайды.  

4 Тылсым күштерге, ауруға, өлімге қатысты тыйым сөздер 
Бағзы дəуірдегі ата-бабаларымыз табиғаттағы тылсым күштердің, ауру мен індеттің, туылу мен 

өлудің сырын түсіне бермеген, олардан қатты қорыққан, үрейленген. Табиғаттағы тылсым күштердің, 
ауру мен індеттің ие-киесі бар, оны шамдандыруға болмайды деп қараса, ал адамның рухы болады, 
адам өлгенмен рухы өлмейді деп сенген. Сөйтіп, бұл наным-сенім негізінде алғашқы діни таным мен 
аруаққа табыну көзқарасы пайда болады. Қазақтың байырғы түсінігі бойынша нажағай — тəңірдің 
оғы, оның атын тура атауға болмайды, атын атап, оны шамдандырса, адамға нажағай түседі деп сеніп, 
нажағайды жай, немесе жасын деп, атаған. Сол сияқты шешек ауруының атын тура атаса, жұғады, 
жабысады деп қарап, оның атын əулие, қонақ, немесе мейман деп, атаған. Жыланның атын тура атаса, 
шағып алады деп қорқып, оны ұзын құрт, немесе абақай деп, атаған. Ежелгі ата-бабаларымыз үшін 
өлім тіпті де сиқырлы, қорқынышты болған, олар өздерінің шамандық нанымы бойынша, адам — бір 
түрлі объект, ол жан мен тəнен құралады, жан көзге көрінбейді, тəн көзге көрінеді, адам өмірден 
өткенде жан көкке ұшып кетеді де, тəн табиғатқа қайтады деп сенген. Сол себепті «жан — тəннің 
қонағы» деп қарап, өлді деудің орнына, қайтыс болды, ұшты, дүниеден көшті, көзі жұмылды, опат 
болды, түңілігі ашылмай қалды т.б. деп атайтын болған.  
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3. Эвфемизм сөздер 

Бір затты не құбылысты өз атымен тұра атамай, басқаша атау тек тыйым сөздермен шектеліп 
қалмайды, эвфемизм сөздер де бір сөзді екінші бір сөзбен алмастырып атай береді. Адамдар күнделік 
өмірде, белгілі бір затты не құбылысты сөз еткенде, зат пен құбылыс өз атымен тура аталса, дөрекі, 
қолайсыз сезіліп, ағаттық, ұғыспастық тудыратын жағдайда, мағынасы тұрпайы сөздің орнына ол 
ұғымды жұмсартып, жеңілдетіп жеткізетін сыпайы, жұмсақ сөздерді алмастырып қолданады. Мұндай 
алмасып қолданылған сөздер тіл білімінде эвфемизм сөздер деп аталады. Эвфемизм сөздер мен 
тыйым сөздерде белгілі ортақтық болады, олардың бəрі де тілде ежелден бар құбылыс, бəрі де зат пен 
құбылысты өз атымен тура атамай, басқа бір сөзбен алмастырып атайды. Бірақ бұл ортақтыққа бола 
оларды шатыстыруға, бір нəрсе деп қарауға болмайды. Тыйым сөздер ежелгі мифтiк, дiни наным-
сенімге байланысты, тылсым заттар мен құбылыстардың белгісіз қатерінен сақтанып, олар туғызған 
үрейден арылу мақсатында атын тұра атауға тыйым салынған сөздер болса, ал эвфемизм сөздер 
сөйлесу үстінде əдептілік, ізеттілік танытып, қажетсіз ұғыспастық туудан сақтану, оның алдын алу, 
лайықты сөздер арқылы адамдар арасындағы қатынасты іреттеп, үйлестіріп отыру мақсатында 
жұмсартып, сыпайылап айтылатын балама сөздер болып табылады [6]. 

Десе де тыйым сөздер мен эвфемизм сөздер өзгермейтін, жеке дара өмір сүретін нəрсе емес, олар 
да бір-біріне алмасып, ауысып отырады. Мысалы, жоғарыда ауру-індетке, өлім-жітімге қатысты деп 
қаралған тергеу сөздер, бүгінгі таңда халқымыздың ежелгі этикалык, эстетикалық нормалары 
негізінде қалыптасқан эвфемизм сөздерге ауысты да, ендігі жерде тыйым сөз ретінде қаралмайтын 
болды. Дəстүр бойынша науқас адамның көзінше ауырудың нақ аты тұра аталмай, оны жұмсартып, 
жеңілдетіп айтады. Əдетте, туберкулез, немесе құрт ауру, деудің орнына өкпе ауру, рак немесе 
қылтамақ, деудің орнына өспе деп жұмсыртып, жеңілдетіп айтады. Əке-шешең өлген бе? — деп 
сұрамайды, Əке-шешең бар шығар? немесе Əке-шешеңнің қалы қалай? — деп сұрайды. Демек, бұл 
сөздер бір замандарда маңызды рөл атқарған тыйым сөздердің сарқыны болса да, қазір эвфемизм 
сөздер ретінде қаралады. Қазақ тілінде жұмсартып, сыпайылап балап айту тəсілімен қалыптасқан 
эвфемизм сөздердің мынадай түрлері бар: 

1 Адамның дене мүшелеріндегі кем-кетікке қатысты эвфемизм сөздер 
Қорлау, адамдық ар-намысқа тиісу сынды ұғыспастық туылып, көңілсіз жағдайдың орнауынан 

сақтану үшін, əдетте, адамның дене мүшелеріндегі кем-кетікті білдіретін атаулар жеңілдетіп 
жеткізетін сыпайы, жұмсақ сөздермен алмастырылады. Мысалы: саңырау, керең деген сөздер 
құлағының мүкісі бар, сараң естиді, құлағы тосаң деген сөздермен, ақсақ деген сөз аяғының ақауы 
бар» деген сөзбен, шолақ деген сөз қолының мүкісі бар деген сөзбен алмастырылып айтылады.  

2 Жағымсыз, дөрекі естілетін атауларға қатысты эвфемизм сөздер 
Адамның тасалап, жасырып-жабатын дене мүшелерін жəне сыртқа бөліп шығаратын керексіз 

заттарын білдіретін атаулар, əдетте, құлаққа түрпідей тиіп, жағымсыз, дөрекі естіледі. Сол себепті 
бұндай атаулар сыпайы, ұнамды сөздермен алмастырып айтылады. Мысалы: омырау, бөксе, нəжіс, 
несеп, дайрақ, үлкен дəрет, кіші дəрет, дəрет сындыру, етек кір дегендердің бəрі де белгілі 
контексте сыпайылық мəн тудырады. 

3 Үйлену, балалы болуға қатысты эвфемизм сөздер  
Қазақтың дəстүрлі салты бойынша үйленуге, балалы болуға қатысты атауларды өз атымен түра 

атау əдепсіздік, дөрекілік есептеледі. Сол себепті ол атаулар сыпайы сөздермен алмастырылады. 
Мысалы: қатын алу немесе байға шығу деген сөздер үйлену, отау тігу, бас құрау, тұрмысқа шығу 
деген сөздермен, баласына əйел алып беру немесе қызын күйеуге беру деген сөздер баланы үйлеу, 
отау тігу, құтты орнына қондыру деген сөздермен, буаз болу деген сөз екі қабат болу, жүкті болу 
деген сөздермен алмастырылады.  

4 Жағымсыз іс-қимылға қатысты эвфемизм сөздер  
Ағаттық, ұғыспастық тууынан сақтану үшін, қоғамдағы жағымсыз іс-қимылға қатысты атаулар 

үнемі сыпайы, ұнамды сөздермен алмастырып айтылады. Мысалы: өсекші деген сөз аузы жеңіл деген 
сөзбен, ұры деген сөз қолының сұғы бар деген сөзбен, өтірікші деген сөз қосып айтады деген сөзбен, 
ұрысты деген сөз бет жыртысты, сөзге келді деген сөздермен алмастырылады.  

5 Мақтау - мадақтау сипатты эвфемизм сөздер  
Адамдар арасындағы қарым-қатынаста кейде əдептілік сақтау немесе көтермелеп, жақсылығын 

асыру тұрғысынан, кейбір атаулар мақтау-мадақтау мағынасындағы сөздермен алмастырылады. 
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Мысалы: келбетті деген сөз ару деген сөзбен, азулы да адуын адам деген сөз арлан деген сөзбен, 
жүректі де батыл адам деген сөз сұңқар деген сөзбен алмастырылып айтыла береді [7].  

Қорыта айтқанда, тыйым жəне тыйым сөздер — бағзы дəуірдегі ата-бабаларымыздың мифтiк 
жəне дiни наным-сенімі негізінде қалыптасқан, тілде шынайы өмір сүріп отырған дəстүрлі мəдени 
құбылыс. Онда ұлттық, жалпы халықтық, наным-сенімдік жəне дəуірлік қасиеттер болады. Тыйым 
жəне тыйым сөздер адамдардың іс-қимылын үйлестіріп үндестіру, ретке салып, тəртіпке келтіру 
рөлін ойнаумен бірге, тілдің əдепті, қимылдың ибалы да ізетті болуы сынды қоғамдық моральдың 
қалыптасуына үлкен ықпал жасайды.  
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У.Жетибайулы  

Запреты и слова-табу 

Cтатья посвящена вопросам, связанным с понятием «запрет», табу и эвфемизмами. Автором рассмот-
рены запреты в «священном языке», в языке, который имеет своего хозяина; кроме того, они изучены 
как традиционное культурное явление в реальной жизни. Также отмечены виды запретов. Слова-
запреты, так же как и сами запреты, оказывая влияние на закон, порядок, созвучие, культуру языка, 
общественную жизнь, формируют общественную мораль.  

 

U.Zhetibaiуuly 

Prohibitions and prohibitions words 

The article is devoted to the issues related to the prohibitions of words, prohibitions, words, euphemisms. 
The author discusses the prohibitions in the «sacred language», a language that has its owner; the image of 
the language in the mythological and religious belief; the existing prohibitions are regarded as traditional cul-
tural phenomenon in real life. As the author introduces the types of prohibitions. Words prohibitions, as well 
as the bans have an impact on law, order, harmony, culture, language, social life and the formation of public 
morality. 
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Этнотанымдық мəтіндердің лингвокоммуникативтік  
ерекшеліктері 

Мақалада этноменталды мəтіндердің лингвокоммуникативтік маңызын ғылыми тұрғыда зерттеу 
басты нысанға алынған. Олардың əр түрлі жағдаяттарға байланысты айтылуы, мазмұны ұқсас 
болғанмен, алуан формада көрініс табатын, психикалық өзгеріс тудырушы əсерлі сөйлеу үлгісі болуы 
айқындалады. Этноменталды мəтіндерде сөйлеушінің қызметі жай ғана ақпарат жеткізу емес, оның 
алдында тыңдаушының болашағына бағдар беретін мақсаттық прагматика міндеті тұратыны туралы 
жаңашыл тұжырымдар мен талдаулар жасалған. 

Кілт сөздер: тіл, қазақ тілі, этнотанымдық мəтіндер, кумулятивті қызмет, тілдік кодтар, 
лингвокоммуникативтік ерекшеліктер, рухани дүниетаным. 

 
Заман талабына сай қоғам өзгеріп, уақыт озса да, тілімізде ұлтымыздың жалпы адамзаттық 

құндылықтарын сақтаған асыл мұраларымыз бар. Олар қазақ дүниетанымының, рухани əрекетінің, 
мəдениетінің тілдегі көрінісін айқындайды. Ғасырлар бойғы тəжірибенің нəтижесінде сұрыпталған  
ұлттық мəдениеттің, ұлттық парасаттың, ұлттық тұжырымның тілдегі жиынтығын құрайды.  
Халықтың өткенімен өзектес тауып жатқан дəстүр мен мəдениеттің сабақтастығын танытады. 
Халықтың ұлттық рухын, салт-дəстүрін, қарым-қатынас əдебін ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді, 
кумулятивті қызмет атқарады. Кумулятивті қызмет дегеніміз — сөздің ұлт өмірінің айнасы, тұрмысы 
мен мəдениетінің куəсі болу қызметі [1]. Мұндай  мəтіндерді этнотанымдық бірліктер деп атаған 
орынды.  Оларды өз ішінде ұлттық рухани дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар; танымдық-
тəрбиелік дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар; мəдени-эстетикалық дүниетанымды қамтитын 
тілдік кодтар; қарым-қатынас əдебін қамтитын тілдік кодтар түрінде жіктеуге болады.  

Рухани дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар қазақтың  ақыл-ойының көкжиегін танытуға 
арқау болады. Ол  айтыстан, шешендік сөздерден айқын көрініс табады. Ынта-жігердің, күшті қажыр-
қайраттың, терең ақыл-ойдың нəтижесін көрсететін шешендік сөздер мен айтыстан мынадай рухани 
дүниетанымдық белгілерді айқындауға болады: күтпеген жерден туындаған мəселенің шешімін сол 
мезетте  табу; тілдік құбылыстың жаңа үлгісін жасау; жалпы қабылданған ұқсас сұрақтарға «сирек 
идеялар» құра білу, қабылдай алу, «ерекше нəрселерге сезімталдық таныту, бір идеядан екіншісіне 
жылдам, əрі икемді түрде ауыса алу, болжамды өңдей алу т.б. Бұл қазақ халқының креативті ойлау 
қабілетінің мейлінше жетілгенін көрсетеді. Рухани құндылықтың жоғарғы көрсеткішіне жатады. 
Рухани құндылық — халықтың танымы. Ш. Уəлиханов атап кеткендей, «халықтың ақыл-ой жетістігі» 
[2]. Көрген-білгенді ой елегінен өткізіп, оны сарапқа салу, миға тоқу, одан тұжырым шығару, оны тың 
мəселені шешуде пайдалану, тілге жеңіл, жүрекке жылы сөз орамдарын қолдану – шешендік сөздерге, 
айтысқа қойылатын үлкен талап. Сапарғали мен Нұржанның жұмбақ айтысындағы: «Бəрін де 
көргеніңнің жұмбақ қылдың, Көңілге бар ма өнердің қонбағаны» деген Нұржанның сөзі «қазақ көргенін 
көңілге тоқи білетін халық» екенін, «сөз өнері қазақ танымының жемісі» екенін дəлелдейді. Мысалы:  

Сапарғали:  
Тəңірінің бар бір құсы,  
Қанаты алтын, түгі жоқ.  
Жерде де жоқ мекені,  
Көкте десем міні жоқ. 
Мекенінен шықса өледі,  
Оған қылар емі жоқ, —  

десе, 
Нұржан: 

Бұл сөзіңіз анық-ты, 
Үйір қылдың жұмбақпен 
Бұл жердегі халықты. 
Қанаты алтын, түгі жоқ 
Суда да жүзіп жүреді, 
Далаға шықса өледі, 
Сапеке, мұның балық-ты, —  
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деген жауап береді. Тілден ойдың нəтижесі көрінеді. Айтыста ақындар тың мəселені көтеріп, оның 
шешімін тауып қана қоймай, көтеріліп отырған мəселенің мазмұнын бейнелі сөзбен, ұйқаспен ашады. 
Тілді мейлінше тиімді қолданып, сөз саптау – ұлттық логиканың жемісі.  Сондықтан да халқымыз 
терең ойлы сөз өнерін ерекше құрмет тұтады.  

Рухани дүниетанымды айқындайтын тілдік кодтар жайшылықта басын біріктіруге келмейтін 
құбылыстар мен пікірлерді философиялық тұрғыда тұжырымдай отырып, ақиқатты айтудың 
көрсеткіші болып табылады. Сондықтан олар өліп қалған көңілді де тірілтеді, адамдардың жанына 
рахат сыйлайды. Р.Сыздық: «Тыңдаушы да, айтыс сияқты, сөз өнерін тудырушы тұтастықтың бір 
сыңары болып табылады екен. Мұны, əрине, екінің бірі біліп те жатпайды, айтысқа оның бір иесімін 
деп бармайды, тыңдаймын, қызықтаймын, сөз шұрайын естимін деп барады. Сөйте тұра, жүрегінің 
түкпірінде өзінің рухани құбылысқа қатысушы екендігі санадан тыс (подсознательно) орын алады да, 
айтыстан қалмауға ұмтылады. ... Психологтардың зерттеулеріне қарағанда, əр адамда, демек, тұтас 
қоғамда «жан-дүниенің толқуы» (эмоциональная насыщенность) деген болады екен, яғни адамның 
ішкі жан-дүниесін толтырып тұратындай əсерлер, іс-əрекеттер т.б. болуы керек. Жеке адамдарда, 
əсіресе қоғамда жан-дүние толқуының мұқтаждығы, қаны сезілетін тұстар болады. Мұндай 
мұқтаждық қоғамның əлеуметтік, саяси-экономикалық, мəдени өмірінде болатын үлкен өзгерістердің 
дүмпулердің тұсында орын алатындығын айтқан зерттеушілер, яғни, адамның ішкі жан-дүниесінің 
толығуы, сыртқы дүниеге ілесе алмай жатады да, адам бос вакуумды толтыратын нəрсені іздейді», — 
дейді [3]. Ендеше, рухани дүниетанымды айқындайтын тілдік кодтар сөйлеушінің ақыл-ой жетістігін 
айқындаса, тыңдаушының жан-дүниесіне рухани күш сыйлайды. Айтыс тыңдаушылар   нағыз қазақы, 
табиғи иісі аңқып тұрған сөз образдарын қабылдап, олардың мəні мен мазмұнын ой елегінен өткізіп, 
өмірді тереңірек түсінуге, дүние болмысының елеулі жағына мəн беруге талпынады. Олар да ұлттық 
құндылықтарымыздың сақталуына, əрі қарай дамуына ерекше үлес қосады. Оған академик 
Р.Сыздықтың мына сөзі дəлел:  «... тіл көркемдігі үшін көптен озған ақынды бас жүлдегер демеске, 
əддің жоқ: «қоғамның бүгінгі көк тұманында», «қой күзеткен төбеттердің үйден шыққан мысықтың 
мұртын жалап тойған заман» екенін, «аяғы сау, басы аман кейбіреулердің кең көбісін кие алмай 
жүргенін», «атандардың өркеші жығылған соң, тайлаққа да шама жоқ тайраңдарға» болғанын, «қиын 
ғой көлге бірден көндіктіру қолдан жем жеп үйренген үйректерді» деген ойды, бірінің отын бірі 
көсеп, не өшіріп, не үрлеп жүргендер жайында «көш бастар көсемдерден гөрі бүгінде көсеулер 
көбейгендей боп тұрғандығын» біз, көрермендер, тек Мұхамеджанның аузынан естіп сүйсіндік» [4]. 

Танымдық-тəрбиелік дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар. Ата-бабамыз адамның мінез-
құлқы, таным-түсінігі қоршаған ортаның талаптарына сай болуы керек екенін жақсы білген. 
Сондықтан бала дүниеге келгеннен бастап, оның ішкі жан-дүниесін белгілі мақсатқа қарай 
бағыттауды көздеген.  Қазақтың əр баласы туған жерін, елін, халқын, ата-анасын, іні-қарындасын, 
ағайын-туысын ешқашан естен шығармауы, сүюі, құрметтеуі,  отанын мақтан етуі, отан үшін 
еңбектенуі, оны қорғауы тиіс. Осы қасиетті  халық өзіндік əдет-ғұрып, салт-дəстүрлері арқылы 
баланың бойына біртіндеп сіңіріп отырған. Салт-сана арқылы қазақ баласын естігенін қалтықсыз есте 
сақтайтын қабілеті күшті тұлға деңгейінде тəрбиелеген. Оны жүзеге асырудың ұлттық моделін 
жасаған. Оны баланың физиологиялық деңгейіне байланысты динамикалық тұрғыда жүзеге асырып 
отырған. Қазақтың шілдехана, ат қою, бесікке салу, тұсау кесу, сүндетке отырғызу,  атқа мінгізу,  
тоқым қағу т.б. сияқты тойлары  мен осы тойда  айтылатын бата-тілектер, өлең-жырлар оған дəлел. 
Қазақ халқы бала дүниеге келіп, кіндігі түскен соң, бес күннен кейін бесікке салып,  бесік той 
жасайды. «Айыр қалпақ киісіп, Ақырып жауға тиісіп, Батыр болар ма екенсің? Қолымызға іс алып, 
Бақытымызға, жан балам, Бізді бағар ма екенсің?» деп бесік жырын айтса, қаз тұрып, енді ғана 
жүруге талпынған кезде тұсаукесер тойын жасап, «Қаз-қаз, балам, қаз, балам, Қадам бассаң, мəз 
болам. Елгезек бол ерінбе, Ілгері бас шегінбе» деп тұсаукесер жырын жырлайды. Бала буыны бекіп, 
ат үстінде өзін-өзі ұстап отыра алатын балдырған жасқа келгенде ашамай ерге отырғызып, атқа 
мінгізу тойын жасайды. «Бəсіре тойың пыраққа айналсын! Мінген ашамайың таққа айналсын! 
Айналаң толы қауым болсын! Ылайым жолың болсын! Атқа жақсы шаба біл! Жасыңнан малды баға 
біл! Оқу-өнер таба біл! Ел жұртыңа жаға біл!» — деп жырлайды. 5–7 жас аралығындағы сəби кезінде 
сүндетке отырғызып, «ат жалын тартып мінер азамат болдың» деп баланың көңілін өсіріп, дəрежесін 
көтеріп, сүндет той жасайды. Ересек жасқа жеткенде бірінші рет үйінен шығып, алысқа жолаушылап 
кетерде «Тоқымқағар» тойын жасап, баланы азамат болып, атқа мініп, ел қорғауға тəрбиелеу 
мақсатында бата-тілектер айтады. Физиологиялық деңгейдегі организмнің жетілу сатысына қарай 
адам өмірінде болатын елеулі өзгерістерді ескере отырып, соған орай, той жасап, бата-тілектер мен 
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өлең-жырлар айтып, сол арқылы салт-сананы қалыптастыру қазақтың ұлттық болмысына тəн ерекше 
қасиет деп тануға болады. Салт-сана салт-дəстүрлерде айтылатын өлең-жырлар мен бата-тілектер 
арқылы адамның жан-дүниесін белгілі мақсатқа сай тəрбиелеудің көзі болып табылады. Тəрбие 
берудің, салт-сананы қалыптастырудың айырықша көзі болып табылатын бесік жыры, тұсаукесер 
жыры, ақ батаның түрлері жақсылықта асып-тасымауды, жамандық көрсе, жабырқап жасымауды, 
қиыншылықта еңсесі түсіп, езілмеуді есте сақтау мақсатын көздейді. Əдет-ғұрыптарымыз арқылы 
баланың жан түкпіріне ықпал етіп, оның санасын қоғамның талабына сай тəрбиелеу белгілі бір 
нəтиже беретіні сөзсіз. Бұл шетелдік зерттеушілердің қарастырып жүрген эпизодтық есте сақтау 
тəсілінің бір көрінісі сияқты қолданған. Эпизодтық есте сақтау нақты бастан өткен жағдайларды еске 
алу арқылы орындалады (П.Э.Тулвинг).  Бесік жырын, тұсаукесер жырын тыңдап, ақ батаға бөленіп 
өскен қазақ баласы да бесік тойдан бастап өмірінің əр кезеңіне болатын тойлар арқылы жыр тыңдап, 
ақ батасын алады. Онда айтылған құдіретті сөз оған əсер етпей қоймайды. Бұл салт-сананы 
қалыптастырудың тəсілі. Салт-сана тəрбиесімен байланыстырылған дəстүрлерді жүзеге асыру 
үлкендер үшін де аса маңызды. Үлкендер де өзінің өміріндегі көрген-білген, санасына түйген 
оқиғаларды есіне түсіріп, өткені мен болашағын сабақтастырып отырады.  

Мəдени-эстетикалық дүниетанымды қамтитын тілдік кодтар. Жаратылыстағы сұлу заттар 
адамның жанына сұлулық сезімін ұялатып, көңілін толқытады. Көңілдегі толқын сəулет, сурет, мүсін, 
тіл, би, музыка өнері т.б. арқылы жарыққа шығады. Өнер адамдардың көру, есту сезімдеріне ерекше 
жағымды əсер беріп, жанына лəззат сыйлайды. Халықты эстетикалық тұрғыда тəрбиелеуге қызмет 
атқарады.  Сондықтан да болар қазақ халқында эстетикалық тəрбие беретін туындылар көптеп 
қолданылған. Эстетикалық тəрбиенің халық арасына кең таралуына белсенді түрде қызмет атқаратын 
өнер туындысы тіл өнері екеніне ерекше мəн берген. Себебі адамның өзі жетпеген жерге сөзі  
жететінін халық жақсы білген. Сондықтан да батырлар жырында, лироэпостық жырларда, ертегілерде 
суретті сөзді қолдана отырып, өмір шындығын адам жанына əсер ететіндей мейлінше көркем, бейнелі 
түрде суреттеген.  

Эстетикалық тəрбие жақсылыққа ұмтылуға, өмірді сүйе білуге, көркемдік пен сұлулықты 
бағалай білуге қызмет етеді. Бұл адамдардың биік талғаммен  парасатты өмір сүруіне мүмкіндік 
жасайды.   

Эстетикалық тəрбие көркемдік пен сұлулыққа деген халықтық таным арқылы беріледі. Қазақ 
танымында эстетикалық тəрбие берудің тілдік бейнесін бірнеше жүйеге бөліп қарастыруға болады. 
Біріншіден, табиғат сұлулығын бейнелеу; əйелдің сұлулығын бейнелеу; жанның сұлулығын бейнелеу. 

«Қыз Жібек» жырында қазақ қыздарын бірінен-бірі асқан сұлу етіп көрсетудің астарында үлкен 
мəн жатыр. Төлегенннің Қыз Жібекті іздеп жүргенде, əрбір көштің алдында кетіп бара жатқан 
қыздардың сұлулығына тамсануы тектен-тек емес.  Мысалы: «Нұрлы көзі күн шапағына шағылысып, 
мың бұрала сыланған кекілді қыз кетіп барады»; «Таңғы Шолпан жұлдызындай жарқырып, бір 
бойжеткен кетіп барады»; «Ақсазандай қылықты бойжеткен кетіп барады»; «Танадай көздері 
жарқылдап, алтын шашбауы жалтылдап, абжыландай бұралып, бір бойжеткен кетіп барады»;  
«Алтын шыны кеседей екі көздің шарасы, пейіште жанған шамшырақ көзінің гауһар қарасы. Туған 
айдай иілген екі қастың арасы, сымға тартқан күмістей он саусақтың саласы» деген сөздер – 
сұлулықтың тілдегі бейнесі. Мұнда қазақ қыздарына тəн сұлулықтың сыры ашылған. Өзіне 
жарасымды шаш қоя білу, сыланып жүру, қылықты болу, əшекей бұйымдарды таға білу, бет-келбетті, 
аяқ-қолды күте білу, жайдарлы жүзбен жарқырап жүру сұлулықтың белгісі екенін көрсетеді. 
Жібектің «көшпен бірге жүрсем, бетіме шаң қонады» деп ертелеп жолға шығып кетуі, оның нəп-нəзік 
мақпал даусы да – сұлулыққа берілген баға.  Қазақ жырларында жалғастылық тауып келе жатқан 
«Қара жерге қар жауар, қарды көр де, етім көр. Қар үстіне қан тамар, Қанды көр де бетім көр» деген 
жыр жолдары сұлулықты табиғи құбылыспен нəрлендіре білген халықтық танымның нəтижесі.   

Қарым-қатынас əдебін қамтитын тілдік кодтар бата-тілек,  ат тергеу (табу) сөздерінен көрініс 
табады. Бұл мəтіндер тіл арқылы сенім қалыптастыруды жəне оның қарым-қатынас əдебін сақтауда 
алатын орнын анықтайды. Сенім ұлттың эстетикалық таным-талғамын, ұлттық рухын көтеретін кез 
келген мəдениетке тəн құбылыс екені баршаға аян. Ол адамдар арасындағы қарым-қатынасты 
реттеудің де бірден-бір жолы болып табылады. Қазақтың батасы сөзбен адамды сендіріп, иландырып, 
тіпті ұйытып тастау арқылы жоғары адамдық қасиеттерді қалыптастырудың үлгісін көрсетіп келеді. 
Батаны əр адамның көңіліндегі мейір шапағатты, ақ пейіл мен ыстық ықыласты екінші бір адамның 
дəтіне, рухына мият ету мақсатында қолданады. Бұл бата алушының көңіліне қанат бітіріп, 
болашағынан зор үміт күттіреді. Сондықтан да Х.Досмұхамедұлы атап кеткендей, «... Қазақ қауымы 
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арасында өз ісінің шын шебері, мəселен, би, ақын, зергер т.с.с. табиғат сыйлаған дарын-өнерін басқа 
біреуге ақ батасы арқылы мирас етіп қалдыра алады деген сенім кең таралған» [5]. 

Адамдар сенімге ие болғанда ғана көңілі толып қанағаттану, сабырлық таныту, қуану, риза болу, 
сүйсіну сияқты жай-күйлерді сезінеді. Адамның жан түкпіріндегі сезімдердің барлығы да тіл арқылы 
жарыққа шығатыны белгілі. Жақсы сезімге бөленген адамның сөзі де жағымды, əсерлі болып 
нəтижесінде қарым-қатынасқа түсушілер арасында жақсылыққа негізделген логикалық байланыс 
орнайды. Үлкенге — құрмет, кішіге ізет көрсетудің үлгісі қалыптасады.  Батаны  халық арасындағы 
жолы үлкен, ұзақ жасаған абыз, халық қадірлеген хакім, көпті көрген құрметті ақсақалдар мен 
кемеңгерлер, дуалы ауызды билер, атақты адамдар айтатыны белгілі. Оны «бата беру» дейміз. Мұнда 
тек жақсы тілек, ізгі ниет қана емес, ақыл-өсиет арқылы бата берушінің бойындағы жақсы қасиеттер 
кейінгі ұрпаққа мирас болып қалады деген сенім басымырақ қызмет атқарады. Сондықтан бата 
дастархан басында немесе үлкен топта, той-салтанат төрінде айтылады. Бата мақсатты прагматикаға 
тəуелді. Себебі ол арнайы сойылған малға, ас-дəмге, үй иесіне, жаңа туған нəрестеге, өмірге жаңа 
қадам басқан ұл-қыздарға, жас отау тігіп жатқан жастарға, алыс сапарға шығушыларға, үлкен бір істі 
бастаушыларға, жорыққа, шеруге, сапарға аттанушы сарбаздарға т.б. беріледі. Батада тыңдаушының 
болашағына бағдар беру міндеті тұрады. Сондықтан бата беру кез келгеннің қолынан келе бермейді. 
Аузы дуалы, аса қадірлі адамның ақ ниетін, алғысын алған тыңдаушының оған деген құрметі де 
ерекше болары сөзсіз. Ендеше, бата адамдар арасындағы қарым-қатынас əдебін сақтаудың бірден-бір 
көрсеткіші болып табылады.   

Қарым-қатынас əдебін танытуға табу сөздер де арқау болады. Табу сөздері қазақ келіндерінің 
қайын атасы, қайын ағасы, қайын інілері мен қайын сіңлілерінің атын атамау дəстүрінен 
қалыптасқан. Бұл қазақ келіндерінің тапқырлығын, көрегендігін, ой ұшқырлығын айқындаудың 
бірден-бір көрінісі. Ал бұл бір ғана жылдың  жемісі емес, қыз баланың дүниеге келгеннен бастап 
белгілі бір талап үдесінен шыға білетін аялық білімнің нəтижесі. «Сылдыраманың ар жағында, 
сарқыраманың бер жағында маңыраманы ұлыма жеп жатыр екен. Жаныманы білемеге білеп-білеп 
жіберіп, бауыздап келдім» деген қазақ келінінің табу сөздеріне мəн берсек, келіннің қамысқа 
«сылдырама», өзенге «сарқырама», қойға «маңырама», қасқырға «ұлыма», бəкіге «жаныма», қайраққа 
«білеме» деп ат қоюы аялық білімнің нəтижесі деп түсінген жөн.  Шынына келсек, сылдырау 
«қамыс», сарқырау «өзен», маңырау «қой», ұлу «қасқыр», жану «бəкі», білеу «қайрау» сөздерінің 
ішкі мағынасын анықтайтын танымдық (когнитивтік) семантикаға ие сөздер. Сылдырау қамысқа, 
сарқырау өзенге, маңырау қойға, ұлу қасқырға, жану бəкіге, білеу қайраққа тəн белгі екені рас.  
Сөздің ішкі семантикасына мəн беру, оны ой елегінен өткізіп, тілде қолдана білу – кез келгеннің 
қолынан келе бермейтін іс. Ендеше, қазақ келіндері тапқырлығымен өзін қоршаған ортаны 
мойындата білуге міндетті. Табу сөздер талап пен талғамға сай келсе, келін мен қайын жұрттың 
арасында қарым-қатынас əдебі де жүйелі түрде орнығатыны сөзсіз.  

Этнотанымдық мəтіндердің ғасырдан ғасырға жалғасып, асыл мұрамыз ретінде бүгінгі күнге 
дейін жетуіне коммуниканттардың бойындағы ұлттық болмысымызға тəн генетикалық кодтың 
сақталуы себеп болады. Елбасы Н.Ə.Назарбаев «Қазақстан халқына «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Дəстүр мен мəдениет — ұлттың 
генетикалық коды», — деп текке айтқан жоқ [6]. Лингвистикалық тұрғыдан алғанда, ұлттың 
генетикалық кодын сақтау этнотанымдық мəтіндерді халық арасында насихаттап жүрген, айтып 
жүрген, қолданып жүрген коммуниканттардың қолында. Халық арасында этнотанымдық мəтіндер 
кеңінен қолданыс тауып, мемлекеттік деңгейде насихатталып жатса, халықымыздың ұлттық рухани 
бейнесі, мəдениеті, өркениеті,  əдеп-нормалары орнығып, олар эволюциялық жолмен дамып отырары 
сөзсіз. Қоғам қаншалықты өзгерсе де, халықтың ұлттық құндылықтары сақталуы, дамуы тиіс. 
«Ұлттық мəдениеті жоғары дамыған ел кез келген өркениетті деген елден оқ бойы озық тұрады» 
деген қағидаға сүйенсек, ұлттық мəдениетімізді жан-жақты зерделеу — бүгінгі заман талабы.    

Этнотанымдық мəтіндер арқылы этностың болмысын айқындаудың бірнеше жолдарын 
көрсетуге болады. Бұл мақалада лингвокоммуникативтік қырларына назар аударуды жөн көріп 
отырмыз.  

Этноменталды мəтіндердің лингвокоммуникативтік маңызы олардың əр түрлі жағдаяттарға 
байланысты айтылатын, мазмұны ұқсас болғанмен алуан формада көрініс табатын, психикалық 
өзгеріс тудырушы əсерлі сөйлеу үлгісі болуымен айқындалады. Олар адамның ішкі жан-дүниесін 
толықтыратын белгілі бір халықтың рухани азығы болып табылады. 



Н.Ə.Ильясова 

14 Вестник Карагандинского университета 

Этноменталды мəтіндерде сөйлеушінің қызметі жай ғана ақпарат жеткізу емес, оның алдында 
тыңдаушының болашағына бағдар беретін мақсаттық прагматика (прагматика-установка) міндеті 
тұрады.  

Этнотанымдық мəтіндердің қай-қайсысын алсақ та, олардың құрамында тілдік қатынасқа 
түсушілер (коммуниканттар) айқын көрінеді. Осыған орай, коммуниканттар моделі анықталады. 
Мəселен, айтыста коммуникантар моделі: ақын мен ақын. Батада: жасы үлкен, сөзі дуалы, қадірлі ер 
адам мен үй иесі, жас адам т.б.  Табу сөздерде: келін мен қайын ата, қайын аға т.б.  Бесік жырында: 
ана мен бала т.б. Олар айтыс,  бата, бесік жыры т.б. арқылы тек тілдік қатынасқа түсіп қоймайды, 
қазақ халқының мəдени-рухани өмірін, тыныс-тіршілігін, шаруашылығын, тарихын ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізуге қызмет атқарады.  

Тілдік қатынас тұрғысынан алсақ, айтыс та, шешендік сөздер де, бата да, табу сөздері де ауызша 
тілдік қатынас құралына жатады. Себебі олар нақты сөйлеу əрекеті үстінде орындалады. 
Коммуниканттардың ешбір жазу-сызусыз, көзбе көз отырып, ауызба-ауыз  тілдік қатынасқа түсу 
тəсілін көрсетеді.  

Құрылымына зер салсақ, құрамындағы сөйлемдер диалогқа негізделеді. Диалог ауызша 
сөйлесудің басты көрсеткіші екені белгілі. Алайда мұндағы диалог сезімдік танымның көрсеткіші 
ретінде сөйлеудің ішкі түрімен сəйкестеніп, алдымен, айтылған ойдың мықтылығын, ауыздан 
шыққан сөздің тыңдаушыға əсерлі болуын талап етеді. Сондықтан этнотанымдық мəтіндердің 
құрылымындағы диалогта  ұйқасты сөздер, мақал-мəтелдер, эпитеттің түрлері, экспрессиялық бояуы 
қалың тілдік элементтер, теңеулер, метафоралар, ассонанс, аллитерация, паралеллизм сияқты 
көріктеуіш амалдар қолданылады.  

Бір мəжілісте бас қосып, сөйлесіп отырған Шоң биге Мұса Мырза:  
Ақ сауыт деп нені айтамыз? 
Арғымақ деп нені айтамыз? 
Ақылды деп кімді айтамыз? 
Ер жігіт деп кімді айтамыз? —  

деп сұрақ қойыпты. Бұған Шоң:  
Ақсауыт деп айтамыз, 
Атқанда оқ өтпесе. 
Арғымақ деп айтамыз, 
Желігенде жылқы жетпесе. 
Ақылды деп айтамыз, 
Тозған елді септесе. 
Ер жігіт деп айтамыз, 
Жауға тастап кетпесе! —  

депті. («Қазақтың шешендік сөздері»). Ауызша сөйлеу құралына жататын шешендік сөздерде адресат  
қойылған сұраққа ешбір кітап оқымай, алдын ала дайындалмай, коммуникативтік жағдаят үстінде 
поэтикалық тұрғыда бірден жауап табады. Шешендік сөздер ақиқат болмыс туралы танымды тілдік 
логикамен сабақтастырып, адам танымында орныққан, өмірде аса маңызды мəні бар  шындық 
болмыстағы заттар мен құбылыстар туралы білім аясын қалыптастырады. Құрамындағы сұрақ-жауап 
диалогы танымдық, философиялық түсінікке негізделеді. Сондықтан шешендік сөздерде ұшқыр ой 
мен тапқырлықтың сипаты жоғары болады. Қойылған сұраққа тыңдаушысын еріксіз мойындататын 
жауап тауып, оның поэтикалық образбен жеткізілуі ауызша тілдік қатынас құралына жататын 
шешендік сөздердің əрі танымдық, əрі коммуникативтік мəнін анықтайды. 

Айтыс, шешендік сөздер, бата-тілек, табу сөздері айтушы, тыңдаушы жəне олардың қарым-
қатынасын анықтайтын тілдік код ретінде де ерекшеленіп қоймайды, коммуниканттар өз пікірлерін 
міндетті түрде өлең түрінде жеткізеді. «Өлеңсіз айтыстың аты ерегіс болады» деген 
А.Байтұрсынұлының сөзін ескерсек [7], ерегіс болған жерде тіл мəдениеті, тілдік норма 
заңдылықтары сақталмайтыны белгілі. Ендеше, этнотанымдық мəтіндер — қазақ халқының жөн-
жоралғысына сіңген мəдениеті мен халықтық психологияның  нормалары мен ұстанымдарының 
көрінісі.  
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Н.А.Ильясова 

Лингвокоммуникативные особенности  
этноментальных текстов 

Главным объектом статьи являются исследования лингвокоммуникативной важности этноментальных 
текстов. В различных ситуациях, несмотря на то, что у них похожий смысл, они употребляются в 
разных формах, проявляются психическими изменениями, уточняются стилем речи. В 
этноментальных текстах выступающий доносит информацию, а перед этим делает новые выводы и 
заключения, которые направлены на слушателя.  

 

N.A.Il’yasova 

Lingualcommunicative features atomentry texts 

The subject of this article is to investigate linguocommunicative importance of ethnomental texts  from the 
point if science. According to different situations expressive way of speaking can have similar meaning but 
contains different forms of expression and psychological features. In ethnomental texts the duty of speaker 
not only to transfer information but also to understand responsibility in front of other speaker, to transfer new 
information, to direct, to show the right way of speaking. All these aspects are determined in the article. 
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Метафораның зерттелу мəселесі жайында 

Мақалада метафораның зерттелу тарихына қысқаша шолу жасалды. Автор метафораның жасалу 
жолдарын, жіктелуін қарастырған қазақ жəне орыс тіл біліміндегі еңбектерге жан-жақты тоқталды. 
Тіл білімінде жəне əдебиеттануда метафораға берілген анықтамалар келтірілді. Метафора  тілдегі  
қолдану сипатына қарай: тілдік метафора, тұрақты  метафора, жеке қолданыстағы метафора  деген 
түрлерге бөлінетіндігі анықталды. Зерттеушілердің еңбектерінде метафораның  бірнеше  қызмет  
атқаратындығы  айқындалды.   

Кілт сөздер: метафора, эмоционалды-экспрессивті лексика, тілдік метафора, тұрақты  метафора,  
авторлық метафора, танымдық метафора. 

 
Метафора мəселесін ойшылдар сонау ықылым заманнан бері қарастырып  келе жатыр. XX 

ғасырдың орта шеніне дейін метафора жай ғана стилистикалық құрал немесе көркем шығарманы 
əсірелеуші, көркемдеуші əдіс ретінде қарастырылып келсе, соңғы онжылдықтарда тілтанушы 
ғалымдар метафораның көпқырлылығына көңіл аударып, жан-жақты зерттеуді қолға алды. Мұндай 
ғалымдар қатарына метафора жайлы құнды еңбектер жазған Н.Д.Арутюнова, В.Н.Телия, Б.Блэк, 
Дж.Лакофф, М.Джонсон сияқты авторларды жатқызуға болады. 

Қазақ тіл білімінде тілдік метафора, оның түрлері туралы А. Байтұрсыновтың 
«Əдебиеттанығыш» (1926), К.Ахановтың «Қазақ тілі лекикасының мəселелері» (1956), «Тіл біліміне 
кіріспе» (1965), М.Балақаев, М.Томанов, Е.Жанпейісов, Б.Манасбаевтың «Қазақ тілінің 
стилистикасы» (1974), Ə.Болғанбаевтың «Қазақ тілінің лексикологиясы» (1988), А.Айғабыловтың 
«Қазақ тілінің лексикологиясы» (1955), І. Кеңесбаев, Ғ. Мұсабаевтың «Қазіргі қазақ тілі» (1975), тағы 
басқа біршама қазақ тіліне қатысты еңбектерде айтылып,  түсінік беріледі.  

Кейінгі жылдарға дейін метафора троптың бір түрі, көркемдік тəсіл, стилистикалық құрал 
ретінде ғана қарастырылды. Сөздіктерде, лексикологияда, əдебиеттану теориясына қатысты 
еңбектерде метафораның түрлері, тілдегі қызметі туралы біраз түсінік беріледі.  

Қазіргі қазақ тілінде метафоралардың зерттелу бағыттарын былайша саралауға болады: 
 қазіргі метафоралардың тілдік табиғатын ашу, оған қазіргі тілге сай ғылыми анықтама беру;  
 метафораның түрлерін айқындау; 
 жаңа мағына жасаудағы метафораның танымдық рөлін көрсету; 
 əлемнің тілдегі көрінісін танып білуде метафораның қызметін көрсету;  
 көркем мəтіндегі ұлттық еркешелікті көрсетудегі метафораның маңызы; 
 метафораның концептуалдық қызметі, номинативті мағына жасау қызметі.  
Қазақ тіл білімінде метафораны ұзақ уақыт бір жақты түсіну орын алып келгені белгілі. 

Метафора – тек көркем шығармадағы көріктеу амал-тəсілдерінің бірі ретінде, бұған дейінгі жазылып, 
зерттеліп жүрген дүниелердің барлығында көркем шығарманың тілдік аспектісінде ғана троптың түрі 
ретінде, стильдік ыңғайда сөз етіліп келді. Қазақ ғалымдары метафораны тек осы тұрғыдан 
қарастырып, зерттеді. 

Тіл – адамзат қоғамымен, оның ой-санасы, таным-білімімен бірге өзгеріп, бірге дамып келе 
жатқан жанды құбылыс. Оның сөздік құрамының үнемі өзгеріп, толығып, дамып отыруы заңдылық 
деуге болады. Əр дəуір, əр қоғам, əр халық өзіне қажет жаңалықтарды туғызса, сонымен бірге сол 
жаңа зат, құбылыс, ұғым, іс-əрекеттердің өз атаулары пайда болады. Қазіргі заманда қазақ халқының 
саяси, əлеуметтік мəдени өміріне, ғылым-біліміне көптеген жаңалықтар енді. Зерттеу  жұмыстарында  
метафора түрлеріне, өзіндік жасалу жəне қолдану ерекшеліктеріне қатысты  жеке-жеке бөлінеді.  

Əлем лингвистикасында метафораның табиғаты адамның білім қорының құрылымдық 
сипатымен байланыстыра қарастырылады. Лингвистикалық, əдебиеттану терминдері сөздіктерінде 
метафораға төмендегідей түсініктер беріледі. Мəселен,  «Тіл білімі сөздігінде»: «Метафора — (грек. 
metaphora — ауыстыру) троптың бір түрі, ұқсастық, сəйкестік жəне т.б. негізінде сөздер мен сөз 
орамдарының ауыспалы мағынада қолданылуы» [1; 220] деп беріледі, ал метафоралану «... ауыспалы 
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мағынаның пайда болуы мен оның экспрессивті қасиеттерінің күшеюі нəтижесінде сөздің мағыналық 
аумағының кеңеюі» деп түсіндіріледі [1; 220]. «Лингвистикалық түсіндірме сөздіктегі» метафораның 
анықтамасы: «Метафора — троп немесе сөйлеу механизмі. Метафора – сөздің басқа мағынада 
қолданылуы. Риторика мен лексикологияда метафора номинациялық құрал ретінде қарастырылады» 
[2; 124].  

Қазақ тіл білімінде теңеу, метонимия, эпитет сияқты троп түрлерінің лингвистикалық 
ерекшеліктері, жалпы теориялық жақтары біршама зерттелген. Т.Қоңыровтың «Қазақ теңеулері» 
(1978) [3], Л. Нұржекееваның «Қазақ метонимияларының лингвистикалық табиғаты» (1991) [4] деген 
еңбектері жарыққа шығып, кезінде жақсы пікірлерге ие болды. Қазақ тіліндегі метафораның жай-
күйі, оның жасалу механизмі, тілді, ойды дамытудағы қызметі, жалпы қазақ метафораларының 
зерттелуі, сипатталуы, ғылым тіліндегі танымдық, термин жасау қызметі теориялық тұрғыдан терең 
зерттеуді қажет етеді. Əсіресе метафораның концептуалдық (мағына, ұғым жасау), когнитивтік 
(танымдық) қызметі, ғылыми мəтіндерде жаңа ілім-білім түрлерін қалыптастыруда қолданылуы, жаңа 
(номинативті) мағына, термин жасау қабілеті назардан тыс қалып келеді.  

Метафораның бүкіл болмыс-бітімін ашатын, оны тек лингвистикалық аспектіде ғана емес, адам 
ойлауы мен танымына қатысты философия, психология, логика сияқты ғылымдармен  
байланыстырып, жан-жақты қарастыратын, қазақ тіліндегі метафора құбылысының теориясын 
қалыптастыруға үлес қосатын ірі зерттеу еңбектерді қажет етеді. Алғашқы рет қазақ тіл білімінде 
метафора мəселесі  Р.Барлыбаевтың «Қазақ тілінде  сөз мағынасының кеңеюі мен тарылуы» атты 
кандидаттық диссертациясында (1963) жəне Б.Хасановтың «Қазақ тілінде сөздердің метафоралы 
қолданылуы» (1966) атты кандидаттық диссертациясында сөз етіледі [5].  

Р. Барлыбаев былай деп жазады: «Бір заттың атауы жалпы сыртқы ұқсастық, сəйкестікке қарай 
екінші бір заттың, құбылыстың атауына ауысады екен. Олай болса, сөз мағынасының ауысуы 
объективтік болмыстағы заттардың, құбылыстардың жалпылық жақтарының негізінде туған тілдік 
құбылыс» [6; 136]. Ғалым сөздің ауыспалы мағынасы туралы ойларын былай қорытындылайды: 
«Біріншіден, сөздің ауыс мағынасы заттың түр, түс ұқсастықтарын негізделіп жасалады екен; 
екіншіден, тілдің тарихи даму барысында кейбір ауыс мағыналар дами келе тұрақты мағынаға 
айналып, кей жағдайда ауыс мағына алға шығып кетуі мүмкін; үшіншіден, сөздің тұрақты, кеңейген, 
көп мағыналығы (қай тілде болмасын), түрлі дəрежелері екенін айтуға болады» [6; 137].  

Б. Хасанов «Қазақ тілінде сөздердің матафоралық қолданылуы» атты кандидаттық 
диссертациясында метафораны алғаш рет арнайы алып, жан-жақты зерттеген. Жұмыс өз алдына 
еңбек болып 1966 жылы баспадан жарық көрді. Еңбекте Абайдың, І.Жансүгіровтың С.Сейфуллиннің 
поэзиялық шығармалары, сонымен бірге XVIII–XIX ғасырлардағы қазақ ақындарының өлеңдері 
тіліндегі метафоралық тіркестерге талдау жасалады, сөздердің метафоралық мағынада стильдік 
қолданылуы жан-жақты зерттеледі. Ғалым, əсіресе, метафораның жасалу жолдарына ерекше көңіл 
бөледі. Автор метафоралық мағына алған сөз метафоралық қолданыстың негізінде пайда болатынын, 
оның сапасы сөйлеушінің шама-шарқына қарайлас, дүниетанымына, біліміне тікелей байланысты 
екенін айтады.  «Көптеген уақыт өткеннен кейін метафоралардың өзі қайтадан метафоралануы, тіпті 
бұрынғы «төл мағынасына кері оралуы мүмкін», — дейді ғалым. 

Сондай-ақ метафора туралы кейбір ой-пікірлер Б.Манасбаевтың «С.Мұқановтың поэзиясының 
тілі»  (1961), М.Жақыпбековтың «Жамбыл шығармаларындағы сөздердің жəне фразеологиялық 
тіркестердің стильдік ыңғайда қолданылуы» (1955) сияқты кандидаттық диссертацияларында да 
айтылады. Əйтсе де басқа тілшілердің еңбектерінде метафора сөз болмайды деуге болмайды.   

Метафора тілдегі қолдану сипатына қарай: тілдік метафора; тұрақты метафора; жеке 
қолданыстағы метафора  деген түрлерге бөлінеді [2; 115].  

Сонымен зерттеушілер метафораның  бірнеше  қызметін  атап көрседі.  Метафора  жаңа  мағына  
тудырады,  бейнелі  образ  жасайды, көркем  сөз  стилінде  бейнелеуші,  мəнерлеуші  тəсіл  ретінде 
қолданылады,  сөзге  эмоционалды-экспрессивті  баға  береді. Метафораның  қызметі  арқылы  тілдің  
лексикалық  жəне фразеологиялық  қабаты,  жалпы  сөздік  құрылымы  толыға  түседі, белгілі  бір  
ұғым аясы кеңи түседі. Метафора — көптеген тіл қабаттарының шығу көзі. Мəселен, 
фразеологизмдер, мақал-мəтелдер, қанатты сөздер метафораға негізделіп жасалады. Адам өмір сүрген 
ортадағы факторлардың өзгерістеріне қарай еркін сөз тіркестерінен жасалған фразеологияның 
компоненттеріндегі тура мағынадағы сөздер ауыс мағынаға ауысуы — ондаған, жүздеген жылдардың 
ішінде болатын құбылыс. Ал кейбір реттерде идиома болған сөздер метафоралы қолданыстың 



Хожағайын Касипбек 

18 Вестник Карагандинского университета 

негізінде бірден ауыс мағына алуы мүмкін [7]. Демек, фразеологизмдер сөзді метафоралы қолданудан 
пайда болады.  

Метафораны тіл білімінде зерттелуін қарастырғанда, олардың əр бағытта жазылғанын байқадық. 
Бұл құбылыстың адам ойын қалыптастырушылық қызметі ғалымдардың терең қызығушылығын 
тудырғанын көреміз. Тіл біліміндегі метафора семасиологиялық, ономасиологиялық, гносеологиялық, 
лингвистикалық тұрғыда зерделенуімен қатар, когнитивтік бағытта да қарастырылады. 

Метафораны арнайы зерттеген еңбектердің арасында да оны стилистикалық құрал деп танығысы 
келмейтіндер де болған. Бұл — біржақты тұжырым. Шын мəнінде, метафора — мəніне мағынасы сай 
келсе, стилистикалық  бейнелеуіш құрал. Ю.Л. Лясотаның сөзімен айтқанда, «индивидуальные  
метафоры являются одним из основных средств образной речи, используются как стилистический 
прием художниками слова» [8]. 

Профессор М. Балақаев көркемдік  арқау болатын тілдік тəсілдерді екі топқа бөледі. Бірі – 
бейнелеу тəсілдері — өмірдің реалды шындығын, құбылысты кісінің көз алдына елестететіндей етіп 
суреттеу, екінші əсері — əсерлеу — оның үстіне кісінің эмоциялық сезіміне əсер беретіндей етіп 
көріктеу [9]. 

Əрбір жекелеген ұлт түсінігінде əлем əр түрлі көрініс табады. Бұл əсіресе тілде айқын 
байқалады. Яғни тілдегі əлем бейнесі — адамның əлемді тануының негізі. Бұған Б.Уорф пен 
Э.Сепирдің көзқарастары тұрғысынан қарасақ, əр түрлі ұлт осы ғаламды өзінше танып, өзінше 
пайымдайды. Демек, тіл біздің ата-бабаларымыздың «ғалам бейнесін» қалпына келтіруімізге 
мүмкіндік жасайды, тіл арқылы біз ата-бабаларымыздың «ғалам бейнесін» елестетеміз. Адам 
дүниетанымының басты элементі деп ғалам бейнесін айта аламыз. Онда адамның дүниені тануының 
негізгі көріністері жинақталған.  

Мəселен, сөз көтере алмау, ала көз болу, жылы сөйлеу. Ағылшын тілінің  фразеологизмдерінен 
мысал келтірсек: to kill time (убить время), to have one`s heart in one`s boots (душа в пятки ушла), to be 
in step with the  times  (шагать  в  ногу  со  временем),  with  an  open  heart (с открытой душой). Қазақ 
тілінде де, ағылшын тілінде де метафоралық ойға  негізделген  мақалдарды  көптеп  кездестіруге  
болады: піл көтермегенді  тіл  көтереді;  тіл  тас  жарады,  тас  жармаса  бас  жарады; ашу  –  
ақылдың  дұшпаны;  actions  speak  louder  than  words  (поступки красноречивее  чем  слова);  don`t 
teach  a  fish  to  swim  (не  учи  плавать щуку,  щука  знает  свою  науку);  love  laughs  at  lockmiths  
(любовь  на замок не закроешь). 

Дүниенің тілдік бейнесіндегі метафоралардың алатын орнын көрсету –  өте қызықты да 
ауқымды мəселе. Метафоралар əлемнің күнделікті тілдік бейнесіндегі үлгі-образ болып табылады.  

Метафоралық  дүние бейнесінің түп негізінде белгілі бір этномəдени ұжымның  сан ғасырлар 
бойы қоршаған ортаны меңгеруі, игеруі жəне өзгертуі үдерісінде қалыптасатын дүниені бейнелі, 
көрнекі етіп  көруі жəне тануы жатады.  

Метафораның теориясын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлініп, оның тілдегі қызметі, тіл, сана, 
таныммен байланысты сан алуан ғылым салаларындағы термин жасау, жаңа білімді қалыптастыру 
қызметі, түрлері, мəн-маңызы мен қолданылу аясы жөнінде қарастырылып келеді. Көптеген 
ғалымдар метафораны əлем туралы ойлаудың вербалды əдісі немесе ойлау əрекеті деген тұжырымға 
тоқталды. Осы мəселемен айналысқан лингвистердің қатарында А.Хили, Р.Харрис, А.Ортони, 
Р.Рейнолде, Ф.Ницше, П.Риккер, М.Влэн, А.Ричардс, А.А.Потебня, В.Г.Гак, В.Н.Телия, 
Н.Д.Арутюнова, В.К.Харченко жəне тағы басқалар бар. Олардың жұмыстары 1990 жылы шыққан 
«Теория метафоры» жинағында жарық көрген. Құрылымы əр түрлі ағылшын жəне қазақ тілдерінің 
сөздік қорындағы сан алуан атаулардың ішінде өте жиі қолданылатын, мағынаға бай, қолданыс 
ауқымы кең тілдік бірліктердің бірі метафоралық теңеулер. Сондай-ақ қазақ тіл білімінде де кейінгі 
кезде жазылған  Г.Зайсанбаева [10], А. Сыбанбаева [11], Б. Қасым [12], С.Е. Кəрібаева [13] тағы басқа 
ғалымдардың еңбектерінде метафора танымдық тұрғыдан қарастырылады. 

Метафоралардың басым көпшілігі ұлттық негізді арқау ете отырып пайда болған. Олар ұлт 
өмірінің айнасы, сондықтан да бойында сақталған ұлттық мəдени негіздерге сүйенеді. Қазақ, 
ағылшын тілдеріндегі метафоралар халықтың ұлттық дүниетанымы мен дəстүрінен хабар беруде 
ерекше қызмет атқарады. Олай дейтін себебіміз, белгілі бір ұлт тілінің жасалуына сол халықтың 
танымы мен түсінігіндегі ақпараттар əсер етеді, яғни кез келген нəрсені таңбалаушы тілдік бірлік 
жайындағы ұғымы əр ұлтта əр түрлі екендігі анық. Сонымен қатар метафоралар күрделі тілдік бірлік 
болып табылады, оларға едəуір ақпараттық əлеует тəн.  
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Сөздердің мағыналарының метафоралануы тілімізді жандандырып, оның төл байлығын 
көбейтуге, ұлттық терминдердің қалыптасуына зор үлес қосып келеді. Бұны  кірме сөздердің, төл 
сөздерінің аударылуынан көруге болады. 

Сонымен, бір заттың атауы жалпы сыртқы ұқсастық, сəйкестікке қарай екінші бір заттың, 
құбылыстың атауына ауысады. Сөз мағынасының ауысуы – объективтік болмыстағы заттардың, 
құбылыстардың жалпылық жақтарының негізінде туған тілдік құбылыс. 

Əр ғалым метафора түрлерін өзінше саралайды. Ғалымдар метафоралардың жіктелуіне 
байланысты бір ортақ тұжырымға  əлі күнге дейін келген жоқ. Мəселен, орыс тіл білімінде 
О.С. Ахманова метафораларды 5 типке ажыратады, олар: 

 гиперболалы метафора; 
 лексикалық метафора; 
 нəтижелі метафора; 
 нəтижесіз метафора; 
 ақындық метафора [14] .  
Б.Н. Томашевский метафораларды  екіге жіктейді, олар: стилистикалық жəне тілдік меафоралар 

[15]. А.В. Бельский метафораларды ақындық жəне риторикалық етіп жіктейді [16]. Ю.С. Язикова 
метафораларды екі ірі топқа ажаратады, олар: тілдік метафоралар жəне стильдік метафоралар, тілдік 
метафоралардың өзін генетикалық (орындықтың арқасы, қаламсаптың басы жəне т.б.) жəне 
ауыспалы мағыналы метафораларға (алтын мінез, алтын қолдар жəне т.б.) жіктеді  [17]. А.А. 
Бельский екінші типтегі метафораларды риторикалық метафоралар деп атады. Осы ғалымдардың 
ішіндегі А.В.Калининаның метафора жіктеуін көптеген ғалымдар қолданады. Өйткені зерттеуші 
іргелі зерттеулерге сүйене отырып, тілдік мүмкіндіктерді ескере отырып, метафораларды жіктейді.    

А.В. Калинина метафораларды қолдану дəрежесіне байланысты 3 топқа ажаратады, олар: 
 метафора деп бір сөздің орнына екінші сөзбен орын ауыстыруын айтамыз. Мысалы, 
мұрыныңның ұшындағыны білмейсің; 

 жалпы тілдік метафоралар. Мысалы, қап-қап əңгіме. Мұндай метафораларды сөздіктерден 
табуға болады, бұл метафораларды ауыспалы деп те атауға болады; 

 автордың жеке стиліне байланысты жасалынған метафоралар  [18].   
Бұл образды метафоралар белгілі бір ақынның жаңадан тапқан метафораларын айтамыз. 

Мысалы, орыс тілінде мына сөздерді айтуымызға болады: ситец неба, кровинки ягод, vehicle of his 
daily business life [19].  

Қазақ тіл білімінде  Б.Хасанов қазақ метафораларын екіге бөледі: «Метафораның екі түрі бар 
деуге болады: бірі – белгілі бір шешеннің сөз саптауында пайда болған индивидуалдық метафора, 
екіншісі — халықтық сипат алған дəстүрлі метафоралар. Бірақ  бұл екеуінің  ара-жігі жоқ, өйткені 
жеке авторлар жасаған метафоралар көбіне халықтық дəстүрлі метафоралардың ізімен жасалады 
жəне олардың көпшілікке кең тарауы мүмкін» [5; 138]. 

Метафораның  жасалуын Р.Барлыбаев былай түсіндіреді:  «Біріншіден, сөздің ауыс мағынасы 
заттың түр, түс ұқсастықтарын негізделіп жасалады екен; екіншіден, тілдің тарихи даму барысында 
кейбір ауыс мағыналар дами келе тұрақты мағынаға айналып, кей жағдайда ауыс мағына алға шығып 
кетуі мүмкін; үшіншіден, сөздің тұрақты, кеңейген, көп мағыналығы (қай тілде болмасын) түрлі 
дəрежелері екенін айтуға болады» [6; 137]. 

Көрнекті тілші К. Аханов метафораларды жалпы халықтық тілдегі метафоралар, жеке ақын-
жазушылардың тіліндегі метафоралар деп екіге бөледі [20].  

Ғалым А. Айғабылұлы метафораларды: тілдік метафора, тұрақты метафора, индивидуалдық 
метафора деп үшке бөледі [21].   

Жалпы қазақ тілі оқулықтарын шолып қарастыру  барысында тілші-ғалымдардың біразы 
метафораларды поэтикалық метафора, лексикалық метафора деп бөлсе, енді біразы дəстүрлі 
(халықтық тілдегі), жеке қолданыстағы метафоралар деп екіге бөледі, ал кейбір ғалымдар тілдік 
метафора, тұрақты метафора, индивидуалдық метафора деп үшке бөлетіндігін байқадық.  

Əдебиеттану теориясында ғалым, академик-жазушы З.Қабдолов метафораның ұлғайған, күрделі 
түрлері туралы былай айтады: «Күрделі метафора жасаудағы мақсат – сөзді құбылту арқылы ұғымды 
тереңдету; ой бейнесін үстемелей, өсіре келе, оның əсерін күшейту» [22].  

Көрнекті əдебиет зерттеушісі Қ.Жұмалиев қазақ əдебиетіндегі метафораларды құрылысына 
байланысты бес түрге бөліп қарастырады:  
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 метафораның жай түрі; 
 жалғаулар арқылы жасалатын метафора; 
 көмекші етістік арқылы жасалатын метафора;  
 күрделі метафора, немесе метафораның ұлғайған түрі; 
 метафораның «бейне бір», «тең» деген сөздердің көмегімен жасалатын түрі [23].  
Қазақ тілінде ең жиі қолданысқа түсетін метафоралар – поэтикалық (бейнелі) метафоралар.  

Поэтикалық (бейнелі) метафоралар тілге бейнелілік, көркемдік беріп, оқырманға  эмоционалды-
экспрессивті əсер етеді. Мəселен, жеке қолданыстағы поэтикалық метафораларды бейнелілік күшті 
болса, концептуалдық метафораларда əлсіз болады, тіпті жойылып кетеді. Терминдік мəндегі 
концептуалдық метафораларда бейнелілік мүлдем болмайды. Поэтикалық метафораларда бейнелі ой 
танымның алғашқы кезеңімен шектеледі. Ал концептуалдық метафоралар танымдық қызметі 
жағынан тереңдей түседі. Концептуалдық метафораларға əр түрлі ғылым тілінде атауыштық, термин 
қызметін атқаратын генетикалық кілт, мəдени ошақ, баспасөз беті, семантикалық өріс, дүниенің 
тұтқасы, ой ордасы, тарихи қабаттар, тарихи тозаңы сияқты мысалдарды келтіруге болады.  

Аударма барысында метафоралар көптеген өзгерістерге ұшырайды.  Бұл өзгерістер тілдің жəне 
аударылып жатқан тілдің этимологиялық жəне лексикалық өзгешеліктеріне байланысты туындайды.  
Бұл — жеке зерттеуді қажет ететін мəселе.  

Сонымен, жоғарыда көрсетілген зерттеулердегі пікірлер мен тұжырымдарды жинақтай келгенде, 
метафора құбылысына тəн белгі қасиеттер мен ерекшеліктер ретінде мыналар көрсетіледі: 

 ойлау, таным үдерісінің (процесінің) нəтижесі; 
 ұқсастық (аналогия) негізінде жасалады;  
 зат, құбылыс, белгі, қасиеттердің бір-бірімен теңдестірілуі;  
 тілдік қолданыста бар сөз мағынасы мен жаңа ұғым атауының арақатынасының нəтижесі;   
 күнделікті қолданыстағы сөз мағынасының қайта ойлаудан өтуі;  
 жасалуы адам еркіне тəуелді емес. Ол тілдегі қажеттіліктен пайда болады; 
 троптың метонимия, теңеу сияқты түрлеріне ұқсас қасиеттері де, айырмашылықтары да бар; 
 тілдің ажырамас бір бөлшегі. 
Қорыта айтқанда, метафора болмысын танып-білуге қажетті, маңызды мəселелердің бірі – 

метафора түрлерін анықтау. Сондықтан келешек жұмыстың басты мақсатының бірі метафора 
түрлерін анықтап, оларға ғылыми сипаттама беру болады. 
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Хожагайын Касипбек 

К вопросу об исследовании метафоры 

В статье дан краткий обзор понятия метафоры. Автором проанализированы работы казахских и 
русских ученых о способах образования и классификации метафоры. Также даны различные 
определения  метафоры по лингвистическим и литературоведческим толковым словарям. Определены 
виды метафор — языковая, устойчивая, индивидуальная. Кроме того, приведены точки зрения  
исследователей о функциях  метафоры, возможности  использовании её в переносном значении. 

 

Hozhagaiyyn Kasipbek 

To a question of research of a metaphor 

In article the short review to research of a metaphor is made. The author analyzes works of the Kazakh and 
Russian scientists about ways of education and classification of a metaphor. Various definitions of a meta-
phor according to linguistic and literary explanatory dictionaries are also given. Types of metaphors are de-
fined: language metaphor, steady metaphor, individual metaphor. In work the points of view of researchers 
about functions of a metaphor, about opportunity its use are given in figurative sense. 
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Концепт «время» в русской языковой картине мира 

В статье рассмотрена проблема взаимодействия языка и культуры, в частности, исследован фрагмент 
русской языковой картины мира — фразеологическая картина мира. Актуальность предпринятого ис-
следования состоит в том, что изучение времени как ведущей миромоделирующей категории является  
важным в контексте постоянно расширяющегося диалога культур. Представлен лингвокультурологи-
ческий анализ русских пословиц и поговорок, собранных В.И. Далем и репрезентирующих концепт 
«время» в русской лингвокультуре. На основе анализа языковых единиц выявлены культурно значи-
мые смыслы концепта «время» в русской языковой картине мира, а также описана структура указан-
ного концепта. 

Ключевые слова: концепт, картина мира, языковая картина мира, концептуальная картина мира, лин-
гвокультура, смысловой компонент, концептуальный анализ.  

 
Время представляет собой основополагающую характеристику действительности и одну из веч-

ных категорий ценностной ориентации человека в окружающем мире. В связи с этим изучение меха-
низма отражения его в языке не теряет своей актуальности. Изучение времени как ведущей миромо-
делирующей категории является чрезвычайно важным в эпоху всеобщей глобализации, увеличения 
числа международных контактов, в контексте постоянно расширяющегося диалога культур. Концепт 
«время» относится к числу наиболее «насыщенным» культурной информацией. С ним связано миро-
ощущение эпохи, поведение людей, их сознание. Всё это обусловливает актуальность настоящего 
исследования. 

Время как базовая категория бытия первоначально оформляется в наивной картине мира и пред-
ставлено в ней богатейшим паремиологическим фондом, фиксирующим важную роль феномена вре-
мени в жизни человека. Изучение паремиологического материала с темпоральной семантикой позво-
лит выявить аксиологическое отношение к рассматриваемому концепту в русской культуре, посколь-
ку фразеологические единицы всегда обращены на субъекта и служат не столько для описания мира, 
сколько для его интерпретации, оценки, выражения к нему определенного отношении. Следователь-
но, паремиологический фонд, аккумулируя культурный потенциал носителей русского языка, спосо-
бен репрезентировать его национальную специфику. 

Исследование языковой картины мира (далее ЯКМ) ведется в двух направлениях. С одной сто-
роны, на основании системного семантического анализа лексики определенного языка производится 
реконструкция цельной системы представлений, отраженной в данном языке. С другой стороны, ис-
следуются отдельные, характерные для данного языка концепты, которые обладают двумя свойства-
ми: они являются ключевыми для данной культуры и, одновременно, соответствующие слова не все-
гда имеют эквивалент в других языках. Реконструкция фрагментов  ЯКМ составляет одну из важ-
нейших задач современной лингвистической семантики. 

В последние годы развивается направление, интегрирующее оба подхода. Его целью является 
воссоздание русской ЯКМ на основании комплексного (лингвистического, культурологического, се-
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миотического) анализа лингвоспецифических концептов русского языка в межкультурной перспекти-
ве (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка и др.). 

Ключевым понятием нашей работы является понятие концепта, которое в последнее время  по-
лучило очень широкое распространение. Неоднозначность трактовок понятия «концепт» отражает в 
целом несколько подходов к нему. В данной статье мы будем придерживаться лингвокультурологи-
ческого (или историко-культурологического) подхода к пониманию концепта, сторонниками которо-
го выступают такие исследователи, как Ю.С. Степанов, А. Вежбицкая, Д.С. Лихачев, Ю.Н. Караулов, 
С.Г. Воркачев, Ш.К. Жаркынбекова, Г.А. Кажигалиева и другие. Наиболее полно разработанной и 
весьма убедительной теорией по проблеме концепта представляется нам концепция Ю.С. Степанова, 
изложенная им в книге «Константы. Словарь русской культуры» [1]. Его определение концепта мы 
примем за основополагающее и одновременно рабочее. 

Ю.С. Степанов полагает, что концепт — это «как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в 
виде чего культура входит в ментальный мир человека, с одной стороны, и с другой стороны, кон-
цепт — это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на 
нее». Концепт — это «сгусток национально-культурных смыслов», «ячейки культуры в ментальном 
мире человека, которые обладают свойствами устойчивости и постоянства в культуре» [1; 43]. 

Содержание концепта тесно связано с проблемой концептуального анализа, поскольку в ходе та-
кого анализа и определяется информация о нем. Как нет однозначного толкования термина «кон-
цепт», так нет до сих пор общепринятого определения термина «концептуальный анализ». Обзор ра-
бот разных авторов, в которых производится концептуальный анализ, показывает, что это не какой-то 
известный и общепринятый метод экспликации концептов [2]. Скорее всего, такие работы объедине-
ны некоторой общей целью. Однако пути ее достижения оказываются разными. 

В своей работе мы варьируем различные методы (способы, приемы) концептуального анализа с 
целью наибольшей объективации полученных результатов. В качестве основных можно выделить 
историко-этимологический и анализ на основе совокупности контекстов. Последний подход к иссле-
дованию концептуальных отношений на основе конкретных контекстных реализаций анализируемого 
слова является, на наш взгляд, весьма обоснованным, поскольку информация, зафиксированная кон-
цептом, разворачивается в динамике речевого высказывания и вербализуется соответствующей язы-
ковой единицей, представляющей оптимальную для конкретной ситуации в конкретный отрезок ис-
тории языка форму выражения смысла, заложенного в концепте. Следовательно, на основе конкрет-
ных употреблений можно определить, какие именно знания наиболее часто сопрягаются с тем или 
иным словом-концептом на определенном синхронном срезе истории русского языка. 

Цель работы — выявление культурно значимых смыслов концепта «время» в русской языковой 
картине мира. Материалом исследования послужили около 600 пословиц и поговорок, извлеченных 
из «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.Даля [3] и классического сборника «По-
словицы русского народа» В.И.Даля в двух томах, включающего более 30000 пословиц и поговорок 
[4, 5]. Объектом исследования являются русские пословицы и поговорки, репрезентирующие концепт 
«время» в русской лингвокультуре. Предмет исследования составляет лингвокультурная информа-
ция, содержащаяся в семантике и структуре указанных языковых единиц.  

На наш взгляд, концепт «время» находит наиболее полное выражение в пословицах и поговор-
ках, относящихся к следующим разделам сборника В.И. Даля: 

1) Былое — будущее (175 ед.): который день прошел, тот до нас дошел; не нажить тех дней, 
кои прошли; пролетела пуля – не вернется. 

2) Жизнь — смерть (131 ед.): два раза молоду не быть, а смерти не отбыть; день да ночь — 
сутки прочь, а все к смерти поближе; день к вечеру — к смерти ближе. 

3) Пора — мера — спех (123 ед.): всего вдруг не сделаешь; не под дождем: постоим да подож-
дем; сколько ни бежать, а не миновать отдыхать (стоять); тихий воз будет на горе. Шагом обо-
зом идут. 

4) Начало — конец (62 ед.): не бойся начала, а жди конца (а бойся, берегися конца)!. 
5) Молодость — старость (50 ед.): золотое бремя — молодые лета. Пока молод, пока и весел; не 

годы, а горе старит; не старый умирает, а поспелый. 
6) Терпение — надежда (43 ед.): придет пора, ударит и час; не соваться, а поры (или: а череду) 

дожидаться; пора придет, и вода пойдет; время придет — вдруг продерет. 
7) Судьба — терпение — надежда (22 ед.): вечер плачь, а заутре радость; прежде веку не пом-

решь; все перемелется, мука будет. 
8) Тлен — суета (14 ед.): одно НЫНЧЕ лучше двух ЗАВТРА; на сем свете мы в гостях гостим; 

все минется, одна правда останется. 
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Языковым материалом, репрезентирующим концепт «время», послужили русские пословицы и 
поговорки, взятые именно из указанных рубрик. Рассмотрим в данном подразделе понятийную со-
ставляющую (или компонент) концепта «время», представляющую собой ядерную зону концепта.  

1) В анализируемом языковом материале представлено наибольшее количество пословиц и по-
говорок, отражающих такую смысловую составляющую концепта «время», как «быстро–медленно» 
и демонстрирующих следующую особенность русского мировосприятии данного концепта — не-
одобрительное отношение к  поспешности, торопливости, суетливости. Спешка и торопливость ме-
шают делу, ведут к ошибкам, непродуманным решениям, а порой и к ошибочным действиям, о кото-
рых потом нередко сожалеют. Указанный смысловой компонент концепта «время» «медленно» пред-
ставлен в значительном количестве (46 единиц) русских пословиц и поговорок: 

Скоро огонь горит да вода бежит.  Скоро блины пекут. Это — не блин испечь. Не блин — не ис-
печешь. Не под дождем: постоим да подождем. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется. Скоро шары перекатываются, не скоро королька подбивают. Не спеши хватать: оботри ру-
ки! Не торопи: дай умыться, да помолиться, да перекусить! Не торопись: когда смелешь, тогда и 
съешь. Который конь скоро бежит, тот (после) доле стоит. 

Такое негативное отношение сложилось, поскольку поспешность приводит к отрицательному 
результату:   

Скоро делают, так слепо выходит. Скоро блох ловят; Что хорошо, то не скоро. Что хорошо, 
то с поотдышкой; Что скоро, то и не споро. Скоро — не споро; Скоро хорошо не родится; Скорого 
дела не хвалят. Наскоре слепых рожают; С пылу хватать — не наесться, а обжечься;  Не выносив-
ши, не родишь, а выкинешь;  

И, наоборот, неторопливость приводит к положительным результатам:  
Мало-помалу птичка гнездо свивает; Не скоро запряг, да скоро приехал; Тихий воз будет на го-

ре. Шагом обозом идут;  
В русском языковом сознании оказалось закреплено представление, о том, что спешить, торо-

питься жить на белом свете нельзя, это может привести к ранней смерти: у меня дядя все спешил, да  
и помер;  Был такой, что торопился, да скоро умер; Торопиться жить — скоро умереть;  Не торо-
пи умирать, дай состариться!  

В русском мировосприятии человеческая жизнь полна событий, и за одно мгновение всё сделать 
невозможно: часом море не переедешь; Всего вдруг не сделаешь; Родился — не торопился, а теперь 
незачем; Родился — не торопился: не спешить стать и умирать.  

С такими понятиями, как поспешность и торопливость не следует путать понятия быстроты и 
скорости. Они хоть и соположенные, близкие, но, тем не менее, отличаются по своему содержанию: в 
русской культуре в работе ценятся быстрота и скорость, но не поспешность, на что указывает незна-
чительный по объему языковой материал (10 пословиц и поговорок):  

Поспешай, да не торопись. Спешить не спеши, а поторапливайся! Годится и торопиться, коле 
под пальцем шевелиться. Вкруг пальца (около пальца) обмотать (т.е. сделать дело скоро и споро). 
Раз, два, три (т.е. живо, скоро, проворно). Скоро, так ладно; а споро, так спасибо. Скоро, так спа-
сибо; а споро, так и два. Долго рассуждай, да скоро делай!  Не устать поспешать: было бы кого 
догонять. 

В пословице тише едешь — беда догонит; шибко пойдешь — беду догонишь — подчеркивается, 
что и слишком медленно — плохо, и слишком быстро — плохо, необходимо во всём соблюдать меру, 
придерживаться золотой середины.  

Понятие же «быстро» оказалось наименее представленным в пословицах и поговорках В.И. Даля 
(11 единиц), в связи с чем можно говорить о том, что в русской культуре ценилось не поспешность, 
суетливость, торопливость, а умение быстро, скоро и споро выполнять ту или иную работу: Как ро-
дился, так и явился (скоро). Одна нога тут, другая там (говорится о быстроте поездки). Шапки с 
головы ухватить не успеешь. Не успеет стриженная девка косы заплести. Кто по годам, а мы по 
часам. Не по дням, а по часам. 

2) Представленный языковой материал позволяет вычленить такую смысловую составляющую 
концепта «время», как идеализация прошлого. Русские люди живут чаще прошлым, нежели будущим: 
в пословицах они часто ссылаются на былые времена, идеализируя прошлое (39 пословиц):  

Добрая старина, святая. Далекая пора, старина. Мохом поросло, не видать. Встарь, бывало, 
собака с волком живала. Пускай будет по-старому, как мать поставила. Старина, старина, да до 
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нас не дошла. Старинка посдобнее была. Добро помни, а зло забывай! Старое добро и во сне хорошо. 
Всякому свой век нравен (или: не нравен, т. е. прежде лучше было). 

Только в прошлом была правда и хорошая, сытая жизнь:  
Была, сказывают, и правда на свете, да не за нашу память. Старые пророки вымерли, а новые 

не нарождаются (а новые правды не сказывают). Было житье, еда да питье; ныне житье — как 
встал, так и за вытье. Было добро, да давно; ждать добра, да долго (да где оно?). Прежде жили — 
не тужили; теперь живем — не плачем, так ревем. 

Для русского народа жизнь отцов, дедов и прадедов является образцом хорошей жизни:  
Деды наши живали — мед, пиво пивали, а внуки живут — и хлеба не жуют. Деды наши жили 

просто, да лет со сто, а мы пятьдесят, да и то на собачью стать. Деды не знали беды, да внуки 
набрались муки. Жили деды так, и мы поживем. Как отцы и деды наши, так и мы. Наши деды жи-
вали, да мед пивали, а мы живем — ни едим, ни пьем. Отцы и деды наши не знали этого, да жили же 
не хуже нашего. Так жили отцы и деды наши. Как жили деды да прадеды, так и нам жить велели. 

Новая жизнь не приветствуется у русского человека, лишь в прошлом он видит благополучие, 
счастье и радость: Всегда новизна, да редко правизна. Старое по-старому, а вновь ничего. Что но-
визна, то и кривизна. Много нового, да мало хорошего. Много новизны, да мало прямизны. Все по-
новому, а когда ж по-правому? Встарь люди были умнее, а ныне стали веселее.  

И жить следует так, как жили в прошлом:  Живи по-старому, а говори по-новому! Живи по-
старому, проживешь дольше; мели по-новому, намелешь больше (об улучшениях в хозяйстве). Крой 
новый кафтан, а к старому примеряй! 

В то же время в русской культуре не одобряется жить прошлым (кто старое вспомянет, тому 
глаз вон; кто старое (т. е. зло) вспомянет, того черт на расправу потянет), не одобряется постоян-
но вспоминать прошедшие события, а тем более жалеть о том, что произошло (прошлому не кайся: 
скоро состареешься; поминать старое — шевелить костьми.). 

Прошлого вернуть невозможно, что прошло, то прошло, время необратимо; последнее указывает 
на линейное восприятие времени в русской культуре:  Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь. Не 
нажить тех дней, кои прошли. Часом опоздано, годом не поверстаешь. Прошлого не воротишь (не 
на конях, не заворотишь). Битого, пролитого да прожитого не воротишь.  Прожитого не пере-
жить, а прошедшего не воротить. Времени (молодости, прошлого) не воротишь. Прожитое, что 
пролитое — не воротишь. То прошло, что в воду ушло. 

Народная мудрость учит относиться к прошлому спокойно, понимая, что время необратимо:   
Было да быльем поросло. Мало ли что было, да быльем поросло.Было, да на низ сплыло. Было, да 

сплыло. Что было, то сплыло. Что прошло — поминать на что?  
3) С понятием прошлого тесно связано понятие «очень давно» (14 единиц), которое нашло отра-

жение в следующих паремиях, обладающих шутливой, иронической окраской: 
Давно, когда еще баба девкой была. Давно, когда еще бабушка внучкой слыла. Была когда-то ба-

ба девкой, да давно.Певали и мы эту песню, да устали. Это было при дедушке Мирошке, когда денег 
было трошки (немножко). Эта дыра при старом воеводе была. Давно, когда царь Горох с грибами 
воевал. Умерла та курица, что несла золотые яйца. 

4) В материале исследования зафиксировано большое количество языковых единиц с темпо-
ральной семантикой «настоящее», «земное время» (48 единиц). В указанных пословицах настоящее, 
земная жизнь представлены тяжелой, нелегкой, полной невзгод, лишений и трудностей:   

Тяжко на свете жить. Тяжел крест, да надо несть. Жить — мучиться, а умереть не хочется. 
Веку мало, да горя много. Боже мой, боже, всякий день то же: солнце встанет — хочется есть. 
Боже мой, боже, всякий день то же: полдень приходит, обедать пора. Жить грустно, а умирать 
тошно. Жить плохо, да ведь и умереть не находка. Жить страшнее, чем умереть. Жить тяжко, да 
и умирать нелегко. Чем жить да век плакать, лучше спеть да умереть. Чем с плачем жить, так 
лучше с песнями умереть. 

Нами зафиксировано очень мало пословиц, демонстрирующих положительное отношение к на-
стоящей жизни, желание жить на этой земле:  

Вволю наешься, а вволю не наживешься.. Горько, горько, а еще бы столько (т. е. пожить).   
Свет мил, да расстаться с ним (а смерть постыла, да не отбыть ее).  Жизнь — сказка, смерть — 
развязка, гроб — коляска, покойна, не тряска, садись да катись (книжн.). Было бы счастье, а дни 
впереди. Дал бы бог здоровья, а дней много впереди. 
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5) В анализируемом материале отражено медленное течение земного времени: 
Век долог — всем полон. Жить век — и так и эк. Век — долга неделя. На веку — что на долгом 

волоку. Жизнь изжить — не лапоть сплести. Век изжить — не мех сшить. Дней много, а все впереди. 
6) Не только к прошлому, настоящему, но и к будущему обращено внимание русского человека 

(33 единицы). Любознательность, желание знать, что ждет в будущем свойственны русскому челове-
ку: кинь бобами, будет ли за нами? В русском языковом сознании будущее — непредсказуемое, не-
препредвиденное, события приходят внезапно, нежданно-негаданно:  

Год — житейский, день — в святцах, а месяц на небе (т. е. неизвестно когда, о будущем). Жди, 
как вол обуха, а не дрогни! Живи на двое: и до веку, и до вечера (т. е. будь готов). Ныне на ногах, 
завтра в могиле. Ныне полковник, завтра покойник. Сегодня венчался, а завтра скончался. Наперед 
не угадаешь, кому по ком плакать. Не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. Не угадаешь, где упа-
дешь, где встанешь. Чем черт не шутит. Некошный пошутит — чего не нашутит. Сколько клеток 
поставил, знаю, а сколько куниц поймаю, не знаю. 

Будущее неизвестно: теперь так, да после-то как? Это вилами писано (надвое), да еще и на воде. 
Поскольку будущее непредсказуемо, то оно пугает русского человека, наводит страх: одно 

НЫНЧЕ лучше двух ЗАВТРА;  у завтра нет конца; не страшны злыдни в три дни, страшны в три 
года (впереди). 

Несмотря на это, не нужно стремиться заглядывать наперед, угадывать будущее, надо спокойно 
жить и ждать: что-нибудь да будет (да выйдет); что было, то видели, что будет, увидим; а еще и 
то будет, что и нас не будет (что ничего не будет); почем знать, чего не знаешь. 

Будущее в руках божьих, поэтому человек не в состоянии что-либо изменить: даст бог дожи-
вем, так увидим; чем-то бог порадует? предки у бога в руках (т. е. будущее). 

Нельзя строить планы на будущее, нельзя планировать: наперед не загадывай! Посмотрим, а 
впредь загадывать нечего; завтрашнему дню не верь! завтрему не вовсе верь! 

7) Для русского народа характерна вера в неизбежность, в судьбу, в то, что все уже предрешено, 
вследствие чего русской культуре более характерна бытийность — созерцательное отношение к бу-
дущему. 

Чему быть, того не миновать. Чему быть, тому и статься. Как чему быть, так и быть. Что 
будет, то будет, того не минуешь. Что будет, то будет; а будет то, что бог даст. Бойся, не бой-
ся, а без року нет смерти! 

8) Для русского мировосприятия характерно признание того, что время  преходяще, всему свой 
предел, ничто не вечно, все течет, все изменяется. Это находит подтверждение в целом ряде пословиц 
и поговорок с темпоральной семой «недолго» (39 единиц):  

Всякое время переходчиво. Всему бывает перемена. Всему мена да перемена. Капля камень дол-
бит. Дятел и дуб продалбливает. Пришлось и барской барыне тошнехонько. Весна все покажет. 
Весна да лето, пройдет и не это. Приходящее сегодня, сегодня и да отыдет. Не навек и святая не-
деля. И новая песня стареется. Одно золото не стареется. 

Земной жизни присуща категория цикличности: жизнь — это смена светлых и темных полос, хо-
рошего и худого:  Временем в горку, а временем в норку. Полоса пробежит — другая набежит. Не 
все ненастье, проглянет и красно солнышко. Не все ненастье — будет и вёдро. Худое видели, хоро-
шее увидим. 

При этом во многих паремиях отразилась вера и надежда русского человека в светлое будущее. 
Все изменяется, и в русской культуре эти изменения происходят утром. Утро — хорошее время суток:  

Взойдет солнышко и к нам на двор (или: и на наш двор). Взойдет  солнце и к нам на двор. При-
дет солнышко и к нашим окошечкам. Взойдет солнце и над нашими воротами. Не горюй по вечо-
рошнему: жди заутрешнего. Кто с вечера плачет, поутру засмеется. Утро вечера мудренее (т.е. 
подождем). Вечер плачь, а заутре радость. 

И как бы человек не стремился остановить время, жить прошлым, оставаться в нем, время быст-
ротечно: 

В одном перье веку не изживешь. И гусь (и лошадь) линяет. В одной шерсти и собака не прожи-
вет. В одной шерсти не пробыть. Всему свое время: час придет, и квас дойдет. Сколько веревку ни 
вить, а концу быть. Кудри вились, да долой свалились. Был мужичок, да помер; была и кляча, да изъ-
ездилась. И могила дерном порастает. Всякая могила задернеет. 

Цикличность земной жизни, т.е. чередование хороших и плохих событий подтверждается мно-
гими русскими пословицами и поговорками,  которые учат ожиданию и терпению (11 ед.): 
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Болящий ожидает здравия, даже до смерти. Век жить, век ждать. Век живи, век надейся! 
Прошлого поминаем, грядущего чаем. Подождем, так что-нибудь да выждем. Терпи горе неделю, а 
царствуй год. Терпение дает умение. Час терпеть, а век жить. 

9) Если в языковом материале с темпоральной семантикой «недолго» проявилось философское 
отношение к быстротечности жизни, ее бренности, необратимости, то антонимичные пословицы и 
поговорки со значением «очень долго» (6 ФЕ) выражают дополнительную отрицательную коннота-
цию к бесконечно долгому, непрекращающемуся течению  каких-л. состояний, событий, действий. 
Они представлены в малом количестве (лишь 6 пословиц), в связи с чем можно говорить о том, что 
понятие очень долго не актуально для русского народа и не одобряется в русской культуре.  

Долго ходить — мертвого родить. Наряжается, что Маланья на свадьбу. Маланьины (Афро-
синьины)  сборы. Маланьина свадьба. Жди до второго пришествия, до преставления света, до скон-
чания века. Год — не неделя, Покров — не теперя, до Петрова дня — не два дня. 

10) С понятием «долго» тесно связано понятие «вечности». В русской культуре четко противо-
поставляется мир земной миру иному, земное время и время небесное, кратковременность и веч-
ность. Понятие «вечности» отражено в паремиях со значение «всегда» (32 ед.): 

Всем там быть: кому раньше, кому позже. Знать, будем мы и на том свете на бар служить: 
они будут в котле кипеть, а мы дрова подкладывать. Земной быт — не всему конец. Смерть — душе 
простор. Кабы до нас люди не мерли, и мы бы на тот свет дороги не нашли. Никому неведом час 
Страшного суда. На тот свет отовсюду одна дорога. Помрешь, так прощай белый свет — и наша 
деревня! На сем свете мы в гостях гостим. Этот свет, что маков цвет: днем цветет, а ночью опа-
дает. 

Для русского мировосприятия иной мир – место отдыха  и покоя:  
Помрем — все хорошо будет. Помрешь, так отдохнешь. 
В оппозиции «жизнь — смерть», которая является одной из составляющих концепта «время», 

оказалась отражена такая черта характера русского человека, как его религиозность:  
Без поры душа не выйдет. Кто вложил душу, тот и вынет. Бога прогневишь, и смерти не даст. 

Не своя воля, сам собой не помрешь. Живому нет могилы. От жизни до смерти — шаток. У бога не 
долго, а у нас тотчас. У бога дней много. Впереди дней много. Бог долго терпит, да больно бьет. У 
бога дней не решето (прибавка: да не все наши). Жизнь дает один только бог, а отнимает всякая 
гадина. Плакаться станешь, бог больше жить заставит. Проси творца, чтоб не лишил доброго 
конца! Век мой прошел, а дней у бога не убыло. Умирает не старый, а поспелый. 

11) В русских паремиях, репрезентирующих концепт «время», очень ярко представлена тема 
смерти (20 ед.). Наступление смерти объясняется через лексемы с темпоральной семантикой:   

Два раза молоду не быть, а смерти не отбыть. День да ночь — сутки прочь, а все к смерти по-
ближе. День к вечеру — к смерти ближе. День за день (день ото дня, день по дню), а к смерти ближе 
(а от смерти не дальше). Когда ни умирать, а день терять (а не миновать). Час от часу, а к смерти 
ближе. Сколько ни живи, а умирать надо. Жил долго, а умер скоро. Жил помаленьку, а помер вдруг. 

Такая смысловая составляющая концепта «время», как «неожиданность» и «неизбежность» в 
русских паремиях, репрезентирующих данный концепт, связана со смертью:  

И  всяк умрет, как смерть придет! Жить надейся, а умирать готовься!  Счастья ищи, а в моги-
лу ложись.Как ни ликовать, а беды  (а смерти) не миновать. 

От смерти не отмолишься, не открестишься. Сколько (Как) ни ликовать, а смерти (а гроба) не 
миновать.Сколько ни жить, а смерти не отбыть (не миновать). Умел пожить, умей и умереть! Не 
умел жить, так хоть сумей умереть! Бойся жить, а умирать не бойся! Вперед смерти наживайся! 
Жил, не жил, а помирай! Бегать смерти — не убегать (т. е. не уйти). 

12) Линейное восприятие времени русским человеком наложило отпечаток на прочно сидящую в 
наших умах оппозицию «всегда (вечность) — никогда», «молодость — старость» (93 ед.), «начало — 
конец» (62 ед.). Рассмотрим их.   

Два века не изживешь, две молодости не перейдешь. Дважды молоду не бывать. Не по две мо-
лодости жить. Кабы снова на свет народиться, знал бы, как состариться. Не суйся середа наперед 
четверга (или: пятницы). И сей день не без завтрашнего. Год кончается (кончился), другой начина-
ется (начался). 

Так, например, понятие «никогда» не нашло яркого отражения в рассматриваемом языковом ма-
териале, на что указывает количественный состав паремий (всего 4): 
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Старуха надвое сказала. Когда песок по камню взойдет. Когда черт помрет, а он еще и не хво-
рал. Дожидайся Юрьева дня, когда рак свистнет. 

Пословицы, объективирующие такую смысловую составляющую концепта «время», как «моло-
дость», составили 63 единицы. Паремии с семантикой «молодость» в основном несут положитель-
ную, доброжелательную эмоциональную окраску: 

Молод князь — молода и дума. Ныне не спрашивай старого, а спрашивай малого! Поколе молод, 
потоле и дорог. И сед, да ума нет; и молод, да держит (водит) волость. Помоложе (т. е. парень), 
так рублем подороже. Хоть кривое, да молодое; а старое - и прямое, да гнилое. Золотое бремя — 
молодые лета. Пока молод, пока и весел. Молоденький умок, что весенний ледок. Молодой ум, что 
молодая брага (бродит). Молодой журавль высоко взлетел, да низко сел. Коротать молодость — не 
видать старости. Молод — просмеется; зелен — дойдет. 

Мало насчитывается пословиц, подчеркивающих слабые стороны молодости: 
У молодого ум не окреп. Молод месяц — не на всю ночь светит. Молодец молодой конь, а с ним 

без хлеба будешь (в соху не годится). Незрел виноград — невкусен, а молод человек — неискусен. Ах, 
мак, да зелен; хорош малый, да молод. Зелен виноград не сладок, а молод человек не крепок. 

Пословицы с семантикой «старость» (33 ед.) большей частью имеют отрицательную коннота-
тивную окраску, что указывает на негативное отношение к старости, для которой присущи такие чер-
ты, как глупость, дурость:  

Век дожил, а ума не нажил. Годы калечат. Седина в голову (или: в бороду), а бес в ребро. Седина 
напала — счастье пропало (отпало). До лысины (до старости) дожил, а ума не нажил. Дитя падает 
— бог перинку подстилает; стар падает — черт борону подставляет. Старого черта да подпер 
бес. На седину бес падок. И в семьдесят лет, да совести нет. Молодой стареет — умнеет; старый 
стареет — глупеет (дуреет). Недаром старцы уроды. Ныне не спрашивай старого, а спрашивай ма-
лого! Ныне старики — уж и невесть каки. От старых дураков молодым житья нет. Старого учить 
— что мертвого лечить. Старость с добром не приходит. Старые дураки глупее молодых. Под 
старость человек либо умней, либо глупей бывает. 

Нами выделено незначительное количество русских пословиц, в которых отразилось почтитель-
ное, уважительное отношение к старости:  

Молодой на службу, старый на совет. Молодой работает, старый ум дает. Молодость плеча-
ми покрепче, старость головою. Седина в бороду — ум в голову. Старик, да лучше семерых молодых. 
Старый ворон не каркнет мимо (опытен). Старый конь борозды не портит. Старый конь мимо не 
ступит. Старого волка в тенета не загонишь. Старого воробья на мякине не обманешь. 

И все же значительное количество русских пословиц и поговорок, построенных на противопос-
тавлении молодости — старости, указывает на то, что и молодость, и старость рассматриваются в 
русской культуре как две крайности, которые имеют больше недостатков, чем достоинств: 

Молодость не без глупости, старость не без дурости. Молодому хвастать, старому хрястать. 
Человек два раза глуп живет: стар да мал. Молодо — зелено; старо — да гнило. В чем молод похва-
лится, в том стар покается. Молодо — зелено; старо — да сбойливо. Молод — перебесится, стар — 
не переменится. Молод, да по миру ходит; стар, да семью кормит. Мал — да умен, стар — да глуп. 

Многие русские паремии отразили такую смысловую составляющую концепта «время», как «не 
время, не годы, не возраст старит или молодит человека, а сам человек» (8 пословиц).  

И стар, да весел, и молод, да угрюм. И стар, да петух, и молод, да протух. Молод годами, да 
стар умом. Ни смолоду молодец, ни под старость старик. Ни по старости мрут, ни по молодости 
живут. Сам стар, да душа молода. Не годы, а горе старит. Не старый умирает, а поспелый. Моло-
дость не грех, а и старость не смех. Годы не уроды. Не годы уроды, а люди. 

Идея изменчивости всего сущего отразилась также в половицах и поговорках, выражающих оп-
позицию «начало — конец» (62 паремии). Если есть начало, то будет и конец, ничто не вечно в зем-
ной жизни. Для всякого дела, события, отношений конец неизбежен: 

Долго ли, скоро ли, а все будет конец. Улита едет, да когда-то будет. У всякого словца ожидай 
конца! Где не было начала, не будет и конца. Пошло дело в завязку, дойдет и до конца. Сколько ни 
петь, а аминем вершить. Умел начать, умей и кончать! Как начал, так и кончай! Сказка вся, больше 
сказывать нельзя. Одному началу один и конец. Одному началу не два конца. 

Конца нет лишь у кольца да у венца:  у кольца да у венца не найдешь конца. У кольца нет конца. 
Однако не всегда дело доходит до конца: не всякая песня до конца допевается, но, тем не менее, 

всякое дело с концом xopoшo.  
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В русской культуре ценится не начало, а конец, результат. 
Не стращай началом, покажи конец! Не суди по приезду, суди по отъезду! Начиная дело, о конце 

помышляй! Не дорого начало, а похвален конец. Не круто (горячо, спешно) начинай, а круто кончай! 
Не верь началу, а верь концу (а жди конца)! Первому кону не радуйся (выигрышу). Сначала густо, а 
под конец пусто. 

В русском мировосприятии времени, как правило, каково начало, таков и конец: 
Каково начало, таков и конец. Начало благо, и конец потребен. Путному началу благой конец. 

Плохое начало — и дело стало (все назад помчало). Плох конец, что не видать и начала. Плохое на-
чало, что не видать конца. 

Хотя, бывает и по-другому: начал погудкой, так и кончил дудкой; начал за здравие, а свел на упо-
кой; остатки сладки. Последочки милее. На дне гуще. 

Если рассматривать данную оппозицию с точки зрения степени трудности начала и конца, то 
конец намного сложнее, чем начало: начать — не то, что кончить; не хитро с насести слететь, 
было бы где сесть; не бойся начала, а жди конца (а бойся, берегися конца)! 

Хотя и начать тоже не всегда легко: трудно раскачаться, а там пошел; первую песенку зардев-
шись спеть (поют); начало трудно, а конец мудрен; начать не кончать. 

13) Интерес, на наш взгляд, представляют пословицы и поговорки, в которых представлены еди-
ницы измерения земного времени (19 паремий):  

Двадцать пять лет — солдатский век. Сорок лет — прости, мой век! Сорок лет — бабий век. 
То, что категория времени является национально-специфичной категорией, эксплицитно показа-

но в следующих пословицах, отображающих длительность русского часа и русского месяца:   
Русский час — со днем тридцать (а немецкому и конца нет). Русский час — все сейчас. Русский 

час долог. В русский час много воды утечет (сейчас). Русский месяц подождет (потому что от-
стал, по старому счислению). 

Большую роль при определении национальной специфики концепта «время» в русской культуре 
играет локальный, пространственный признак, характеризующий данный концепт, место, где проте-
кает время. На это указывают следующие пословицы:   

На одной неделе четверга четыре, а деревенский месяц — с неделей десять. Обыденке сутки — 
и то век. Сутки с неделей без семи дней. Без году год со днем. 

При характеристике длительности времени в русской культуре часто используется прием со-
поставления, сравнения: 

Год — не неделя: все будет, да не теперя. 
Год — не неделя, а все дни впереди.  
Три года — не три века. Три дня — не три года. 
Час часовать — не ночь ночевать (не век вековать). 
Ночь ночевать — не век вековать.  Год годовать — не век вековать. 

В целом в большинстве русских пословиц отражен такой смысловой признак концепта «время», 
как очень медленное течение времени:  

День долог, а век короток. День наш — век наш, а неделя — и весь живот (и все животы). За 
ночью, что за годом. За годом, что за веком. 

Одним из средств выражения концепта «время» в русской культуре явился природный мир, что 
и запечатлено в следующих паремиях: 

Пока травка подрастет, воды много утечет. Сколько веревку ни вить, а концу быть. Сколько 
цвету ни цвесть, а быть опадать. Каким летом пошел, таким не воротишься. Дважды (по дважды) 
в год лето не бывает. Будет день, будет и ночь (и наоборот). Свет стоит до тьмы, а тьма до све-
ту. Солнце пригреет, все поспеет. Сколько ни куковать, а к зиме отлетать. Солнышко нас не до-
жидается. Солнышко восходит, барских часов не спрашивается. 

Повторяя универсальную семантическую структуру концепта «время», фразеофонд русского 
языка обладает индивидуальными, характерными для русской культуры национальными особенно-
стями. Прежде всего, это проявляется, во-первых, в количественном составе смысловых составляю-
щих концепта «время», во-вторых, при рассмотрении образной составляющей паремий, в третьих, 
при анализе коннотативного (оценочного и др.) макрокомпонента значения семантики паремий. 

Анализ языкового материала позволяет выделить наиболее и наименее культурно-значимые 
смыслы концепта «время» в русской ЯКМ. В результате параметризации концепта «время» по его 
составляющим частям, которые отображают разные ипостаси времени, нами выявлены следующие 
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наиболее значимые для русской культуры смысловые составляющие концепта «время»: «прошлое», 
«настоящее», «будущее», «молодость», «старость», «начало», «конец», «жизнь», «смерть», «всегда», 
«медленно», «недолго». 

Рассмотренный материал позволяет установить и наименее значимые для русской культуры 
смысловые составляющие концепта «время»: «часто, редко», «никогда», «быстро», «скоро», «долго». 

Как сложное ментальное образование комплексной природы, концепт «время» содержит, поми-
мо смыслового содержания, представляющего его ядро, также ценностный компонент, т.е. отноше-
ние человека к обозначенному содержанию, и образно-ассоциативный компонент, составляющие пе-
риферию данного концепта.  

Как показал анализ пословиц и поговорок, имеющих темпоральную семантику, в русской языко-
вой картине мира наблюдается философское отношение ко времени, понимание его необратимости 
(прожитое, что пролитое — не воротишь; молодости не воротить, а старости не избыть), кау-
зальной связи прошлого с настоящим и будущим, что обусловливает уважительное отношение к 
прошлому, его идеализацию (добрая старина, святая; Прежде жили — не тужили; теперь живем 
— не плачем, так ревем). В то же время в русской культуре не одобряется жить прошлым (кто ста-
рое вспомянет, тому глаз вон; кто старое (т. е. зло) вспомянет, того черт на расправу потянет), 
не одобряется постоянно вспоминать прошедшие события, а тем более жалеть о том, что произошло 
(прошлому не кайся: скоро состаришься; поминать старое — шевелить костьми.). Время в русской 
культуре тянется очень медленно, что, видимо, связано с тем, что земная, настоящая жизнь представ-
лена в пословицах и поговорках В.И. Даля тяжелой, нелегкой, полной невзгод, лишений и трудностей 
(тяжко на свете жить. Тяжел крест, да надо несть; жить — мучиться, а умереть не хочется; за 
годом, что за веком; век долог — всем полон. Жить век — и так и эк). Радует лишь то, что время из-
менчиво, преходяще, всему свой предел, ничто не вечно, все течет, все изменяется (всякое время пе-
реходчиво; не скучай в нынешний случай (прибавка: время переходчиво); всему бывает перемена. 
Всему мена да перемена).  

Не только к прошлому, настоящему, но и к будущему обращено внимание русского человека, 
которое в языковом материале предстает непредсказуемым, непредвиденным, события приходят вне-
запно, нежданно-негаданно (живи на двое: и до веку, и до вечера (т. е. будь готов); ныне на ногах, 
завтра в могиле), поэтому будущее пугает русского человека, наводит страх (одно НЫНЧЕ лучше 
двух ЗАВТРА). Для русского народа характерна вера в неизбежность, в судьбу, в то, что все уже пред-
решено, вследствие чего русской культуре более характерна бытийность — созерцательное отноше-
ние к будущему (чему быть, того не миновать; чему быть, тому и статься; как чему быть, так и 
быть; что будет, то будет, того не минуешь; что будет, то будет,  а будет то, что бог даст). 
Земная жизнь не вечна, вечна лишь жизнь в ином мире, в русской культуре четко противопоставляет-
ся мир земной миру иному, т.е. земное время и время небесное, кратковременность и вечность (на 
сем свете мы в гостях гостим; всем там быть: кому раньше, кому позже). 

Время дано человеку для  того, чтобы жить на этом свете, трудиться, выполнять, делать что-л., и 
все это нужно делать без спешки и торопливости (торопиться жить – скоро умереть; тихий воз бу-
дет на горе. Шагом обозом идут; скоро хорошо не родится), которые зачастую ведут к ошибкам, 
непродуманным решениям. Но при этом в работе ценятся быстрота, ловкость, проворность (скоро, 
так спасибо; а споро так и два).  

Итак, содержательная сторона рассмотренных паремий обнаружила многообразные ценностные 
ориентиры русского человека к концепту «время»: религиозные, духовные, социальные. Культурно-
исторический компонент в пословицах и поговорках во многом оказался связан с христианской рели-
гией.  
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Ə.Б.Қуанышева 

Орыс тіліндегі əлемнің тілдік суретіндегі «уақыт» концепті  

Мақалада тіл мен мəдениеттің өзара байланысу мəселесі көтерілген, атап айтқанда, орыс тілінің 
фразеологиялық фрагментті зерттеу нысанынан алынған. Зерттеу мəселесінің өзектілігі — диалогтік 
мəдениеттің контекстінде «уақытты» зерттеу жəне меңгеру. Орыс мақал-мəтелдеріне лингвомəдени 
талдау жасаған (В.И.Даль жинағы негізінде жəне орыс лингвомəдениетіндегі «уақыт» концептісіне). 
Талдаудың негізінде «уақыт» концептісінің басты мəдени мағыналары жəне құрылымы толыққанды 
айқындалған. 

 

А.B.Kuanyshуeva 

Concept «time» in the Russian language picture of the world 

In article the problem of interaction of language and culture is considered, in particular the fragment of the 
Russian language picture of the world — a phraseological picture of the world. Relevance of research con-
sists that studying of time as the leading miromodeliruyushchy category is important in the context of con-
stantly extending dialogue of cultures. In article is presented the lingvokulturologichesky analysis of the Rus-
sian proverbs and sayings collected by V.I. Dahl and reflecting a concept «Time» in the Russian 
lingvokultura. On the basis of the analysis of language units culturally significant meanings of a concept 
«Time» in the Russian language picture of the world are revealed, and also the structure of this concept is de-
scribed. 
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Проблема сохранения  синонимической авторской парадигмы  
в ранней  лирике Н. Заболоцкого 

Статья посвящена проблеме сохранения функций синонимической  парадигмы при переводе ранней  
лирики Н. Заболоцкого на  английский  язык.  Значимость парадигмы определяется авторской  уста-
новкой  на процесс восприятия  реальности. Отмечено, что при переводе текстов происходят частич-
ная  утрата компонентов парадигмы, замена некоторых компонентов, а  также добавление новых  
компонентов, позволяющих вербализовать авторскую  идею и сделать текст  более  доступным для 
понимания. Автором подчеркнуто, что перевод Кристофера Р. Фортьюна при сохранении ключевых  
смыслов  текста не позволяет обеспечить функциональную эквивалентность перевода.   

Ключевые слова: синонимическая парадигма, лирика, восприятия, авторская интерпретация. 

 
Мы обратимся к вопросу сохранения авторских парадигм в ранней лирике Н. Заболоцкого на 

примере синонимических парадигм. 
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Синонимическая парадигма — группа слов (контекстуальных синонимов), встречающихся на 
протяжении всего текста, имеющих общую сему-идентификатор, реализующих авторскую установку 
на изображение реальной или вымышленной действительности, передающих отношение к ней гово-
рящего [1; 125].  

Дублирование смысла, нагнетание смысла — процесс, отражающий авторское внутреннее виде-
ние мира через языковые средства. Актуализация каких-либо релевантных для автора поэтического 
текста смыслов в контексте, поиск точного слова для адекватного отражения своего восприятия — 
вот основные задачи автора, включающего синонимы в текст своего произведения [1; 125]. 

В лирике Н.А. Заболоцкого синонимические парадигмы встречаются достаточно часто. Напри-
мер, в стихотворении «Белая ночь» синонимическая парадигма «находиться в состоянии душевного 
дискомфорта» включает в себя следующие глаголы: тосковать, испытывать (жалость). Употребление 
этих контекстуальных синонимов мотивировано субъективностью восприятия поэта [1; 126]:  

…И тосковали соловьи  
Верхом на веточке. Казалось,  
Они испытывали жалость,  
Как неспособные к любви…  
(«Белая ночь») [2].  

В переводе Кристофера Р. Фортьюна эти строки выглядят следующим образом:   
…and on a branch somewhere above 
nightingales cuckooed. And pity 
was all they could feel, 
as though incapable of  love… 
(The White Night) [3]. 

Выполнив  обратный перевод,  мы  получили  следующие строки:  
и на ветке где-то выше 
соловьи  куковали. Жаль, 
что они могли бы чувствовать себя, 
как бы не способные на любовь. 

Общеязыковое значение слова «тосковать» — «испытывать тоску» содержит в своем значении 
компонент «испытывать», но контекстуальное значение глагола «испытывать» (жалость) отличается 
от общеязыкового «жалеть».  Слова «жалеть» и «тосковать» синонимами не являются, так как их 
взаимозаменяемость в контексте невозможна. Сближение этих слов в контексте становится возмож-
ным благодаря способности индивидуального восприятия устанавливать отношения тождества меж-
ду явлениями мира. Субъективность восприятия подчеркнута и глаголом «казалось». При сохранении 
слова «жаль» («pity»), глагол испытывать (жалость)  в тексте переводa отсутствует, равно как и гла-
гол «тосковать», замененный переводчиком на звукоподражание (странное  для  соловья) «cuckooed». 
Таким образом, в рамках авторской парадигмы  оказываются не два глагола, а глагол и слово катего-
рии состояния, утрачивается  семантика тоски, что  приводит к  разрушению при переводе авторской  
синонимической  парадигмы. 

Описание реальной ситуации и ее индивидуально-авторская интерпретация позволяют поэту 
сближать в контексте такие явления, которые в реальности ничего общего между собой не имеют: 

…В бокале плавало окно, 
Оно, как золото, блестело, 
Потом садилось, тяжелело,  
Над ним пивной  дымок  вился 
(«Вечерний бар» («Красная  Бавария»)) [2]. 

Синонимы «садилось» и «тяжелело» являются контекстуальными, так как в языке эти слова не 
имеют общей семы («садиться» — «помещаться в вертикальное положение, опираясь нижней частью 
туловища на какую-либо горизонтальную поверхность»; «тяжелеть» — «становиться тяжелым, туч-
ным, грузным»). В контексте стихотворения эти слова сближаются на основании личностной семы 
«выпадать в осадок», «материализоваться». Мир Заболоцкого материален; метаморфозы смысла свя-
заны с метаморфозами восприятия: отражающееся в бокале окно постепенно (по мере убывания со-
держимого бокала) опускается на самое дно; состояние посетителей бара меняется: степень опьяне-
ния приводит к появлению тяжести, которая переносится и на окружающий мир [1; 126]. 
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В  переводе Кристофера Р. Фортьюна мы  находим:  
a window in a goblet swam; 
it flickered on the fan–blades, 
then grew heavy, downwards slid; 
and beery smoke hovered inside... 
(The Red Bavaria)  

Выполнение  обратного перевода показало ряд несоответствий  оригиналу  стихотворения: 
окно в бокале плавало; 
оно мерцало на лопастях вентилятора, 
затем становилось  тяжелым, скользило вниз; 
и пивной дым колебался внутри... 

При сохранении  семантики тяжести и перемещения  вниз переводчик  не  использует глагол для  
характеристики действия (тяжелеть — становиться  тяжелым), при этом  глагол «садиться» заменен  
глаголом «slide» — «скользить».  При переводе  рассматриваемого фрагмента  утрачен образ, задан-
ный  через сравнение «как зеркало», вместо него появляется образ вентилятора, лопасти которого 
(fan–blades) создают  семантику угрозы, не актуализированную в тексте оригинала. Утрачена  и кон-
текстная синонимия, отражающая  авторское мировосприятие: садилось — тяжелело в оригинале да-
ны как синонимы,  тогда как  в английском переводе «grew» и «slid» таковыми не являются даже  в 
рамках  приводимого контекста. Утрачен  и образ пивного дымка, вьющегося над; вместо этого пив-
ной  дым назван колеблющимся  внутри: and beery smoke hovered inside... Обратимся  к  значению 
глагола «hover»: 

1) а) = hover over реять, парить (о птице); порхать (о бабочке) 
The big bird was hovering high in the sky. — Высоко в небе парила большая птица; 
б) нависать, насупливаться (об облаках, тучах); 
в) неподвижно зависать в воздухе (о вертолёте, аппаратах на воздушной подушке). 
2) а) болтаться, слоняться; топтаться на месте (в ожидании, нерешительности) 
We hovered around our guide. — Мы толпились вокруг нашего экскурсовода; 
б) колебаться, быть нестабильным, неопределённым (о данных, процентах, ценах) 
Unemployment  hovered around 10 %. — Уровень безработицы колебался на уровне десяти про-

центов; 
в) нависать (об угрозе) 
The fear of a new war hovered over us. — Над нами нависла угроза новой войны. 
The fear of dismissal has been hovering over me ever since the director's warning. — С тех пор как 

директор сделал мне замечание, надо мной висит угроза увольнения. 
3) находиться в состоянии нерешительности,  неопределённости; мешкать. 
A mind hovering on the verge of madness. — Балансирующий на грани безумия разум. 
4) а) высиживать птенцов, сидеть на яйцах; 
б) накрывать, закрывать крыльями или телом (птенцов, потомство) [4]. 
В тексте перевода  реализовано значение «неподвижно зависать в  воздухе», характеризующее 

состояние внутри бара, что и подчеркнуто компонентом «inside». Висящий  в  воздухе  пивной  ды-
мок задает статику  ситуации,  тогда как ситуация  динамична: дымок вьется, т.е. меняет свое поло-
жение во времени и пространстве. Утрата  динамики, таким образом, наблюдается  в  двух направле-
ниях:  через замену  глагола предикатом  с  прилагательным и через семантическую  замену глагола 
«виться»  на  более статичный глагол «зависать». 

Принцип градационного построения синонимического ряда — наиболее характерная черта ран-
ней лирики Н.А. Заболоцкого. Примером «наращивания смысла» может служить синонимическая 
парадигма глаголов звучания: кричали, рыдает, кричит, молитесь. Сема «интенсивный звук», общая 
для всех компонентов парадигмы, не является узуальной для всех глаголов. В глаголе «молиться», в 
частности, этой семы нет. В контексте стихотворения, основной идеей которого является передача 
авторского ощущения от безумного мира, глаголы выполняют функцию наращивания смысла через 
усиление личностной семы «безумный»:  

Мужчины тоже все кричали, 
Они качались по столам, 
По потолкам они качали 
Бедлам с цветами пополам. 
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Один рыдает, толстопузик, 
Другой кричит: «Я — Иисусик, 
Молитесь мне, я на кресте…» 
(«Вечерний бар» («Красная  Бавария»)) [2]. 

Семантика «безумный» поддерживается контекстом, в частности, словами «бедлам», «я — Ии-
сусик», что иллюстрирует нелогичность поступков и речевой деятельности героев стихотворения, 
абсурдность их действий. Контекстуальные синонимы поддаются взаимозаменяемости при опреде-
ленных контекстных условиях, поэтому автор поэтического текста и выбирает повтор слова «кри-
чать», глаголы «рыдать» и «молиться». Конечной фазой реализации семы «безумный» становится 
глагол «молиться», употребленный в повелительном наклонении в сочетании с личным местоимени-
ем «я» в форме дательного падежа. Так меняется адресат действия (молитвы): место бога занимает 
подвыпивший клиент вечернего бара, его эгоцентризм достигает апогея в произносимой фразе: 
«Я — Иисусик». Стилистическая окраска слов текста позволяет создать иронически-сатирический 
образ мира, который лирический герой воспринимает через призму семы «безумие» [1; 127]. 

В тексте  перевода Кристофера Р. Фортьюна мы находим ряд  модификаций исходного текста: 
Bar-men shouted at all hours, 
up on tables others staggered, 
across the ceiling like flowers 
bedlam swayed and swaggered; 
one man bit  his tongue off, 
another cried: «I’m sweet Jesus 
on a cross-pray to me, 
I’ve got nails in my armpits, see!» 
(«The Red Bavaria») [3]. 

Исходная  фраза «Мужчины  тоже все кричали», — дана как «бармены  все время кричали», что  
меняет субъект  действия, делает его  более конкретным. При этом  у Заболоцкого речь идет  и о по-
сетителях  бара, и о тех,  кто там работает. Безумие  охватывает всех,  а не  только  барменов.  Исче-
зает глагол «рыдать» в  тексте перевода, его место занимает глагол «to bite» — прикусить. Таким об-
разом,  исчезает  из текста перевода  градация как  авторская  стилистическая  фигура, исчезает инди-
видуально-авторская  парадигма  глаголов  звучания  с  семой «интенсивный  звук» и ассоциативным 
компонентом «безумный». Вместо  этого в  тексте описано ситуативное поведение подвыпивших 
барменов.  

Колебательные движения как ключевой компонент  фрагмента  построены на использовании 
возвратного глагола «качаться»  и невозвратного «качать» (они качались, качали бедлам).  В пере-
водном  фрагменте используются глаголы staggered — swayed, имеющие значение  «пошатнулся, за-
качался». Это  синонимы, но не  повтор, как  в русском оригинале, что  приводит к  утрате  парадиг-
мы повторов и ее замене на парадигму  синонимов.  

Еще одной интересной, на наш взгляд, синонимической парадигмой является парадигма глаго-
лов перемещения с семой «интенсивность». Это глаголы «рваться», «нестись», «бежать», «скакать», 
«лететь». Эта парадигма, в отличие от всех, описанных ранее, не локальна, а межтекстуальна, так как 
встречается в текстах нескольких стихотворений раннего периода творчества поэта. «Белая ночь», 
«Вечерний бар», «Офорт», «Футбол», «Бродячие музыканты», «Новый быт», «Народный дом», 
«На даче», «Искушение», «Меркнут знаки Зодиака», «Цирк» — вот далеко не полный перечень тек-
стов, в которых встречаются компоненты синонимической парадигмы. Актуализация в контексте се-
мы «безумный», не отмеченной в лексическом значении слов словарями, позволяет говорить о ее ин-
дивидуальном характере; наличие общей (ядерной) семы «перемещение в пространстве» — об узу-
альном характере и ориентированности на систему языка. Языковая  семантика компонентов пара-
дигмы позволяет понять текст рядовому носителю языка, личностные смыслы делают образную сис-
тему Н.А. Заболоцкого неповторимой, своеобразной, индивидуальной [1; 128].  

В переводах данная парадигма видоизменяется. Так, в стихотворении «Красная  Бавария» 
(«The Red Bavaria»), мы  находим следующие строки в оригинальном  тексте: 

Через туман, тоску, бензин 
Над башней  рвался  шар крылатый 
И имя  «Зингер»  возносил. 
(«Вечерний бар» («Красная  Бавария»)) [2]. 
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В переводе Кристофера Р. Фортьюна  эти строки представлены как: 
through fog, the crowds, and grime; 
high on a tower soared a winged sphere 
and the name «Singer» made clear 
(«The Red Bavaria») [3]. 

Обратный перевод иллюстрирует изменения, произошедшие с оригинальным  текстом: 
Сквозь туман, толпы, и грязь; 
на высокой башне парила крылатая сфера 
и имя «Певец» делала понятным. 

Глагол с компонентом «интенсивность» — «рваться»  в тексте перевода заменен на глагол 
«soared» (парить), что приводит к утрате  названного ранее компонента,  являющегося  выражением 
семантики «безумие» в оригинальном тексте. Глагол «возносить» (имеющий  высокую стилистиче-
скую окраску,  что  приводило к  контрасту между семантикой безумного низа и  высокого божест-
венного  верха) в тексте перевода  утрачен, равно как и название  швейной  машинки, которой  стало 
омонимично слову  певец — singer. Игра слов  в  текcте оригинала  явно не  планировалась, название  
производителя  швейных машинок иллюстрировало нелепость бытия и попытку поэта  уйти от этого, 
но вот переводчик, к сожалению, не знал, что на Невском проспекте действительно существовала 
сфера  с надписью «Зингер», о которой  и идет речь в тексте  стихотворения. 

В  тексте  стихотворения  «Офорт» глагол  «бежать» сохраняется при переводе: Through echoing 
halls there resounded a shout: 

«A corpse from the royal house has run out!» 
Как нам кажется, глагол «бежать»  в оригинальном тексте имеет значение  «cкрываться (скрыть-

ся) тайком, убегать (убежать), спасаться (спастись) бегством», и уместнее было бы перевести его как 
«escape». 

В стихотворении «Новый быт» («A New Life») глагол «бегать», напротив, заменяется на глагол 
«scurry about», который переводится как «сновать» — «двигаться туда и сюда, мелькать перед глаза-
ми». Такой  перевод в  целом вписывается  в общий  контекст  семантики  целой  парадигмы  глаго-
лов перемещения  в пространстве, но  в данном конкретном случае не является  точным, так как  в  
оригинальном  тексте отсутствует семантика «туда и сюда», равно как и семантика мелькания.    

Так как  синонимическая  парадигма  с компонентом «интенсивность» является парадигмой  
сквозного характера, то любое изменение  ее  компонентов  приводит к нарушению общей  картины  
идиостиля автора. В частности,  в стихотворении «Футбол» («Football») вместо глагола  «нестись»  в 
строке «несется  шар» используется глагол «спускается» («descends»), который  приводит к  утрате 
картинки нарастающего темпа  игры в  футбол, замедляет динамику  текста  в целом, а  также  лишает 
текст  его главной  оппозиции:  динамика-статика: 

…Через моря и реки, 
Просторы, площади, снега 
И наклонясь в меридиан 
Несется  шар 
(«Футбол») [2]. 

Перевод  К.Р.Фортьюна приведен  далее:  
then across squares and open spaces, 
the snow, the rivers, and the sea, 
its splendid armor-plating straightens 
and arcs towards infinity − 
the sphere descends. 
(«Football») [3]. 

Через  площади и  открытые пространства, 
снег, реки и моря, 
его великолепные доспехи-покрытие выпрямляет 
и дуги  к бесконечности — 
сфера спускается. 

Также  интересны  модификации межтекстовой  синономической парадигмы  в  переводе стихо-
творения «Движение» («Motion»), выполненном К.Р.Фортьюном:  
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And the pale horse flails its arms, 
and stretches like a silvery fish, 
its eight legs flash, each taking turns, 
as in its glistening gut they swish 
(«Motion») [3]. 
А  бедный конь руками  молотит 
И вытягивается как серебряная рыба, 
Его восемь ног сверкают, каждая по очереди, 
Как  в блестящем кишечнике они проносятся  со свистом. 

Заметим, что в оригинале нет  глаголов перемещения  в пространстве:  
А  бедный конь руками машет, 
То вытянется, как налим, 
То снова восемь ног сверкают 
В  его блестящем животе… 
(«Движение») 

Особенность этого  текста состояла  как раз  в  отсутствии глаголов перемещения в процессе 
изображения  перемещения:  своеобразная  статика  в  динамике. Переводчик  использовал  глагол с 
компонентом «интенсивность»,  чтобы  сделать понятной  идею текста,  разрушив при этом статаль-
ную парадигму. 

В целом синонимические парадигмы в текстах ранних стихотворений Н.А. Заболоцкого можно 
классифицировать по семантическому принципу (связь с общим личностным смыслом), что позволяет 
объединить в синонимическую парадигму глаголы разрушения, громкого звука, интенсивного движе-
ния. Частотность глаголов в текстах позволяет говорить о локальных парадигмах (парадигма пере-
мещения в пространстве «садилось — тяжелело», перемещения в пространстве «шел — бежали», 
эмоционального восприятия «скрипел — плакал — заплакал — визгнул» и др.), встречающихся толь-
ко в одном тексте стихотворения, и глобальных синонимических парадигмах (межтекстуальных), 
встречающихся в нескольких текстах и выполняющих функцию объединения текста, какой, напри-
мер, является парадигма глаголов перемещения в пространстве [1; 128, 129].  

Синонимические парадигмы глаголов выполняют в текстах Заболоцкого следующие функции:  
 передают образ мира в авторском восприятии; 
 уточняют авторское восприятие, конкретизируют его; 
 наращивают смысл художественного поэтического текста, что позволяет усилить личностные 
семы в контексте и нейтрализовать общеязыковые.  

При переводе текстов происходит частичная  утрата компонентов парадигмы, замена  некоторых 
компонентов, а  также добавление новых  компонентов, позволяющих вербализовать авторскую  
идею и сделать текст  более  доступным для понимания. 
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Л.Н.Кретова  

Н.Заболоцкийдің ерте лирикасындағы синонимикалық  авторлық  
парадигманы сақтау мəселесі 

Мақала Н. Заболоцкийдің ерте лирикасын ағылшын тіліне аудару кезіндегі синонимикалық парадигма 
функциясын сақтау мəселесіне арналды. Парадигма маңыздылығы шындық дүниені қабылдау 
кезіндегі автор ұстанымымен анықталды. Мəтін аудару кезінде парадигма компоненттері біршама 
жоғалады, кейбір  компоненттердің ауысуы, сондай-ақ жаңа компоненттердің қосылуы  автор идеясын 
вербалдау жəне мəтінді түсінуге мүмкіндік туғызады  Кристофер Р. Фортьюн аудармасы мəтіннің 
негізгі мазмұнын сақтағанда, аударманың функционалды эквиваленттігіне жол бермейді.  

 

L.N.Kretova 

The problem of preservation of synonymous copyright paradigm  
in early lyrics N.Zabolotskiy 

The article is devoted to the problem of preserving  the functions of  the synonymous paradigm in  rendering 
the early lyrics of  N.Zabolotskiy into English. The significance of the paradigm is determined by the author's 
perception of reality.  In the process of rendering  there is a partial loss of the paradigm components,  substi-
tution of some components and addition of new components to express  the author's idea and  make the text 
perceptible. The translation made by Christopher R. Fortune preserving  the key meanings of the text does not 
allow  to provide functional equivalence of the  translation. 
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Reflection of nationalculture in phraseological units  
of Russian and English languages 

In the article the role of the English and Russian phraseological units as a means of national cultural reflec-
tion is revealed. Specific pecularities of the English and Russian phraseological units, reflected in imaginative 
thinking of the nation, were considered by the authors. In the article examples of the English and Russian 
phraseological units are shown. English and Russian phraseological units on various topicfrom different 
sources are analyze. In conclusion, the authors emphasized that phraseological unit is a means of national cul-
ture reflection and the most valuable source of information about the culture and national character of the na-
tion. 

Key words: phraseological units, national culture, figurative thinking of people, cultural-national specifics of 
phraseologisms, mentality. 

 
Globalization processes in the modern world contribute to the international relations development at 

economic, political, cultural, and diplomatic levels and play an important role in the study of foreign lan-
guages. The formation of students’ intercultural competence is one of the most essential components in the 
process of studying foreign languages. In the process of intercultural competence training, socio-cultural 
knowledge of students is developed. Studying of both foreign language culture and native language cultures 
contributes to the most successful preparation to the real intercultural communication of students and gives 
them an opportunity to see not only differences but also find common features in these two cultures. 

The most valuable sources of   information about the culture, national character, psychological peculiar-
ities and mentality of the nation one can find in phraseological units.  Phraseological fund of the language 
gives students access to a vast spiritual wealth of the nation and at the same time it is the most important 
means of interaction and mutual understanding of people in the process of intercultural communication. As 
expressive means, idioms also enrich our speech. The phraseological units are embodiment of cultural and 
national peculiarities in a figurative way. The way of emphasizing the cultural and national peculiarities 
means «an interpretation of the figurative basis in a marked cultural and national space of the language 
community». Phraseological units very  often reflect the peculiarities of the culture of the language they be-
long to; moreover  they  reflect  history  of  that  nation,  their attitude  towards  world,  stereotypes  they  
believe  in,  etc. Furthermore,  phraseological  units  usually  are  formed  from  national  sayings,  prejudices,  
and  cultural traditions, and represent quite a large  part  of  linguistics.  Phraseological units are common to all 
languages of the world but have their unique form of expression. Their national — cultural specifics is 
shown in translation process. 

Phraseological units, by means of their expressive form, transmit the meaning of the message with a 
high degree of emotional colouring, contribute to the development of students’ speech  activity, enabling 
them to express their own  attitude towards the fact or phenomenon, thus forming in this way  foreign lan-
guage communicative competence skills.  Motivation to the studying of foreign languages is also increased.  
Lessons become more interesting and meaningful.  

Phraseological fund of the language is the most valuable source of information on culture and mentality 
of the nation, because it preserves the ideas of people on myths, customs, ceremonies, rituals, habits, mor-
als,behavior etc. B.A.Larin noted that phraseological units always indirectly reflect people’s views, 
socialorder and ideology of the epoch [1; 43]. Phraseological units, reflecting a long development of the na-
tion’sculture in its semantics, store and transfer cultural attitudes and stereotypes, standards and archetypes 
fromgeneration to generation. According to F.I.Buslaev, phraseological units are peculiar microcosms. 
Theycomprise «both the moral law, and the common sense, expressed in a short saying, which were entrust-
ed tothe descendants by their ancestors». It is a soul of any national language, in which the spirit of the na-
tion andits originality are expressed in a unique way. 

Phraseological units as compound words can have more than two tops (stems in compound words), e.g. 
to take a back seat, a peg to hang a thing on, lock, stock and barrel, to be a shadow of one’s own self, at 
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one’s own sweet will. Phraseological units can be classified as parts of speech (syntactical classification). 
This classification was suggested by I.V. Arnold. Here we have the following groups: a) noun 
phraseologisms denoting an object, a person, a living being, e.g. bullettrain, latchkey child, redbrick universi-
ty, Green Berets. b) verb phraseologisms, denoting an action, a state, a feeling, e.g. to break the log-jam, to 
get on somebody’s coattails, to be on the beam, to nose out , to make headlines.c) adjective phraseologisms 
denoting a quality, e.g. loose as a goose, dull as lead .d) adverb phraseological units, such as: with a bump, in 
the soup, like a dream , like adog with two tails.e) preposition phraseological units, e.g. in the course of, on 
the stroke of  f) interjection phraseological units, e.g. «Catch me!», «Well, I never!» etc 

The use of the phraseological units in the framework of various activities and foreign language commu-
nicative situations provides communicative competence formation, contributes to the development of com-
municative skills, students become interested in studying phraseological fund of the language, which is the 
storage of historical and cultural values and reflect the national peculiarity of the language. Studying phrase-
ological units in the process of teaching foreign languages plays an important role inintercultural aspect. 
Phraseological units are the reflection of national wisdom and life, national history, philosophy and collec-
tive experience of the people. It is a source of background knowledge associated with the history, geography 
and lifestyle of the people, the native speaker. 

The analysis of various aspects of the content, the form and the function of phraseological units gives 
all the reasons for singling out the phraseological units meaning as a linguistic category alongside with the 
lexical meaning. The notion 'invariant of information' is important for phraseological units meaning. 
A.V.Kunin follows I.S. Narsky and considers invariant of information as «something which is constantly 
preserved in the process of transformation of information». phraseological units s contain information as a 
generalized conscious reflected form of objects of reality, expressed by means of language signs. In the pro-
cess of defining phraseological units meaning it is important to take into consideration that PUs are not made 
up according to generative structural-semantic model of variable word combinations, as it is not possible to 
predict, which feature of the prototype will be the semantic basis of the next phraseological units, and wheth-
er it will be created at all. As A.V. Kunin, we also consider that phraseological unit’s meaning is an invariant 
of information, expressed by semantically complicated, discrete language units, which are not formed by 
generative structural-semantic models of the variable word combinations.  

V.N.Teliya claims that the phraseological fund of the language is «a mirror in which the lingual and 
cultural community identifies its national consciousness». Phraseological units impose a special vision of the 
world, situation to native speakers [1; 82]. 

Phraseological units often expressedspecific features of people mentality, traditions and customs of the 
people: for example, in Russian перемывать косточки (to gossip — the origin of this phraseological unit is 
connected with the existence of a Slav ceremony of the so-called secondary burial in the ancient time. It was 
carried out a few years after the funeral to sanctify a dead person and to remove a paternoster from him. Be-
fore the ceremony of the secondary burial the dug-out remains were washed up. That was accompanied by 
sharing the memories about the dead man, an assessment of his character and acts etc.), изполывполу (from 
hand to hand — this was a custom at a horse sale) [2], вывести на чистую воду (to expose — the water 
always had an exclusive value in Russian national beliefs and ceremonies. It is still possible to hear many 
stories and legends about wonderful healings by means of water in thevillages of Russia. In order to heal a 
person water surely should be clean, fresh and transparent) [3.]; in English a baker's dozen (according to the 
ancient custom, bread tradesmen received thirteen loaves instead of twelve from bakers, and the thirteenth 
loaf was taken into an income of tradesmen); good wine needs no bush (according to the ancient custom, 
innkeepers hung out ivy branches meaning that there was wine on sale) [4]. 

One should know that imaginative  thinking of people is  often special, it is reflected in a phraseological 
units and sometimes creates opportunity for comparisons and  metaphorical representations for the people of 
different cultures  and makes the phraseological unit the  national phenomenon of each culture [5, 148]. 

Within phraseology researches, there are two positions of viewing phraseological units’ national peculi-
arities. In most cases, national-cultural specificity of phraseological units is determined in the process of   
interlingual relations. This approach can be called comparative or contrastive. Another point of understand-
ing national specifics of idioms is connected with national spirit, specific features inherent to a certain nation   
without comparison with other languages. It should also be noted that in each language, there are idioms, 
which are perceived by speakers of that language as their own. They are purely national phraseological units. 

In phraseological units only one of the components has all the forms of the paradigm of the part of 
speech it belongs to e.g. to go to bed, goes to bed, went to bed, gone to bed, going to bed , etc., the rest of the 
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components do not change their form. Phraseological unit is more complex language unit, than a word, in 
structural and in semantic spheres. However, for majority of them functional vicinity to word is characteris-
tic. Semantic wholeness is a constancy of components. The structure of the phraseological units defines other 
important pecularity of the phraseological unit approaching them with. This means that in system of the lan-
guage, they exist as readymade units in they are not made, but are extracted from memory and are used in the 
lexical meanings, grammatical forms and functions, which are to express. 

Phraseological units of both English and Russian languages have a long history; include a significant 
amount of international words and idioms, related to human knowledge about the surrounding world.  There 
are phraseological units in the Russian and English languages with a similar conceptual semantics which are 
not as numerous as the phraseological units with the phraseological equivalents in the other language. 

So, a phraseological unit is a word-group or a sentence with full or partial transformation meaning and 
with stability at phraseological level. The classification system of phraseological units suggested by acade-
mician V.V. Vinogradov is based on the degree of semantic cohesion between the components of a phraseo-
logical unit, where the criteria is akin to the one in Bally’s classification. The more distant the meaning of a 
phraseological unit from the current meaning of its constituent parts, the greater is the degree of semantic 
cohesion. The given typology, worked out on the material of the Russian language, was widely used by 
phraseologists for describing phraseological systems of other languages, including English. According to 
Vinogradov’s classification, phraseological units are divided into three big groups: phraseological fusions, 
phraseological unities and phraseological combinations. 

The sources and origin of phraseological units in modern English and Russian languages can be similar. 
The main source of phraseological unit is the Bible.  Bible is the main literal source of phraseological units. 
Over the centuries Bible was a widely read and quoted book in England.  Number of scriptural constructions 
and expressions is so high that it is not an easy task to collect and to count them. The following biblical ex-
pressions are used in contemporary English: The apple of Sodom- красивый, ногнилойплод; обманчивый-
успех; Can the leopard change his spots?-(букв. Может ли леопард перекрасить свои пятна?); Горбатого 
могила исправит. The English phraseological units cannot be translated into Russian language word-for-
word, otherwise it will lose its expressiveness and linguistic curiosity. Here is one more interesting example 
Rus. «намылить голову» in English would be: haul somebody over the coals. The Russian language has its 
own psychological, sociolinguistic peculiarities, that’s why the phraseological units can’t be translated word-
for-word: плясать под чужую дудку-come under somebody’s influence, submit to the influence of some-
body; English to lock the stable door after the horse is stolen, to ride the high horse (means to behave a supe-
rior, haughty way), to show one’s teeth (to take a treating tone, show an intention to injure), to wash one’s 
dirty linen in public (discuss of make on public one’s quarrels) Rus. «выносить сор из избы» because Rus-
sian people used to live in the houses called «izba». Tocarrycoalto Newcastle-возить товар туда, где его и 
без того много; ехать в Тулу со своим самоваром; заниматься бессмысленным делом (Ньюкасл — 
центр угольной промышленности) itmeanstodounnecessarything. 

There have been suggested several classifications of phraseological units. L.P.Smith suggests the classi-
fication in accordance with those sources, from which the English language adopted phraseological units. He 
distinguished idioms, derived from the language of sailors, fishers, soldiers, hunters as well as he pointed out 
idioms, concerning different kinds of domestic and wild animals, birds, nature phenomena; idioms concern-
ing agriculture, kitchen, different kinds of sport, art, parts of human body, etc. L.P.Smith there is no clarifica-
tion of the semantic structure. To him, the persistent word combinations, determined as «idioms» is of inter-
est mainly because they are «verbal anomalies», «which break grammatical or logical rules [6]. At the same 
time, Smith tried to demonstrate wealth and multiplicity of English phraseology, to determine from which 
sources it has penetrated into the general language. L.P.Pastushenko suggests naming such multitude of 
phraseological units combined on the basis of their logical-subjective, communicative commonality which 
cover the peculiar sphere of knowledge as phraseo-thematic area, she gives the following classification: 
1) firearms; 2) fighting or hostilities; 3) military symbolism; 4) shooting or firing; 5) soldier, rank; 6) guard 
duty; 7) military tactics [7]. 

There are following  examples of such phraseological units: дать шпоры — spur on; бедный родст-
венник — a poor relation, i.e. a humble person who depends on others; go nuts — рехнуться;  hit the high 
spots — говорить оглавном; обращать внимание насамое существенное.  Phraseological units in the 
compared languages  can have the same meaning, however, they are  based on different images with the fea-
tures of  national character, a typical example of this phenomenon are phraseological units ездить вТулу со 
своим самоваром and carry coals to New castle, including national-specific toponyms [8]. 
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Phraseological units originate from various sources: 1) legends, traditions, religions, narrations and 
beliefsof the English folk. Here the following phraseological units can be referred: to beat the wind — to 
waste time, to be busy with vain work; to show the white feather — to show timidity (a white feather in a tail 
of fighting cock was a sign of  bad breed);to leap apes in hell — to die as an unmarried woman (according to 
old English narrations old unmarried women were intended to leap apes after their death); 2) English 
realias:blue stocking — learned woman (one of English admiral Boscawen’s literary meetings in the 18th 
century in London was called «the meeting of blue stockings», because scientist Benjamin Spellingflete 
came in blue stockings); blue book — reference book that contains surnames of persons who occupy 
state posts in the USA; to carrycoals to Newcastle — to do something absurd (Newcastle is the centre of 
English coal industry); 3) personalities of English writers, kings and scholars: King Charles’ head — obses-
sive idea (according to Charles Dickens’ novel «David Copperfield»); Queen Anne is dead — nothing new; 
a Sherlock Holmes — a detective; a Sally Lunn — sweet roll; 4) historical facts: aswell be hanged for a 
sheepas for a lamb — if one is to be executed because of stealing a sheep, so why not steal a lamb (an old 
English law according to which one who steals a sheep is executed); the curse of Scotland — nine of dia-
monds in cards (the card is called in honor of the resemblance with the blazon of Duke Stair, who hated 
Scotland); 5) fables and fairy-tales Fortunate’s purse– purse full of money; the whole bag of tricks — very 
sly; 6) family relations: henpecked husband — a man habitually subdued by his wife; a marriage portion — 
a bride’s dowry, to marry a fortune — to take as a husband a rich andwell-respected man, Miss Right — 
smb.’s future wife, Mr. Right — smb.’s future husband;7) seasons and weather: rush season — period when 
people are especially busy doing something; out of season — not available for sale, out of point, not in a 
proper place; settled weather — period of calm weather, free from storms and extremes; under the weath-
er — ill. 

Phraseological units of different subcultures have their own specific characteristics, reflecting the imag-
inative thinking of the people. The national features of English phraseological units are qualities such as 
courage, bravery and nobility:  fight the Kilkenny cats (отчаянно драться); share one's last crust with smb. 
(делиться последним куском хлеба); bear the brunt of smth. (принять насебя главный удар), kind hearts 
are more than coronets (доброта в людях ценится выше, чем их общественное положение); and for Rus-
sian culture — sacrifice, heroism and dedication of the Russian people: or chest in crosses, or head in the 
bushes; it did not disappear; a hero falls — raise, a coward falls will be crushed; the stomach to spare no [9]. 

Imaginative peculiarities of the notion «heroism» in English and Russian phraseology often contain de-
scriptions and  comparisons of feats, enemies,  heroes: brave as a lion (смел как лев); firm (steady) as a rock 
(крепкий как скала); a tough nut (крепкий орешек) [10]. However, there are characteristic differences of 
feat’s imaginative content in compared cultures. For example, in the Russian culture heroic feats are often 
made for the sake of the motherland: the Motherland is a mother, be able to defend it, the first thing in life is 
to serve the Motherland; for the Motherland not sorry and life; the patriot is able to make any exploit. More-
over, in Russian culture special attention is paid to idioms related to the feat: где наше не пропадало; двух 
смертей не видать, а одной не миновать; от смерти на волосок; очертя голову; риск — благородное 
дело. 

And in English culture there are more expressions and idioms conveying the meaning of overcoming 
difficulties: to go through fire and water (пройти сквозь огонь и воду), to drink the cup to the end (выпить 
чашу до дна), batten down the hatches (готовиться к худшему; закрывать все люки на лодке перед 
штормом), beat one's brains out (ломать голову над чем-либо; сильно трудиться, чтобы добиться чего-
либо) [11].  

Here is an example of phraseological equivalence: the Russian unit «    » and the English phraseological 
unit «cast (throw) a stone (stones) at smb (somebody)» are characterized by common semes «a person», 
«a person's action», «human relations», semes, depicting such actions as «to accuse smb», «to slander smb», 
negative evaluative seme and the emotive seme of disapproval. Both idioms belong to interstyle units and are 
deprived of expressive seme. So we can consider them full semantic equivalents. At the same time some dif-
ferences may be typical of the componential structure of Russian and English unit phraseological meaning. 
In the first place such differences may be observed in their connotations, first of all, in their functional stylis-
tic and emotive components. We can also observe some minor partial differences in the seme structure of 
their significational-denotationalmicrocomponents (according to Reichstein in this case we meet with ideo-
graphic synonyms and hyperhyponymy), i.e. we observe the presence of one or several additional differential 
semes both in the Russian and the English phraseological units. In this case three connotational components 
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— emotive, expressive and functional-stylistic — may differ or coincide. Such partial divergence with close 
resemblance is typical of semantic analogues. 

English idioms, devoted to the industry, represent a variety of images, expressing the love to work. The 
exceptions are the image of the horse: work like a horse (this comparison is characteristic for many lan-
guages and reflects the people's view to the difficult role of horses in agricultural society) and the image of 
the bee: hardworking as a bee- as brisk as a bee (bee is a sacred insect according to mythological and biblical 
views. According to the mythical representations, bee is a sacred because a newborn Zeus was nurtured by 
this insect. According to the biblical legend bee came from tears of Christ). The representatives of Russian 
and English cultures value these qualities of a bee suchas industry.  In English and Russian cultures the busy 
man is often compared with the bee. 

In the English phraseology there are many images of animals associated with the industry: the beaver 
— an eager beaver; (as) busy as a beaver; hive — (as) busy as a beehive; cockroach — (as) busy as a cock-
roach; hold your horses; holly Cow; can the leopard change his spots; don’t play the giddy goat [12]. There 
are many examples of idioms in English and Russian phraseology containing names of animals: fight like 
cats and dogs-жить как кошка с собакой; as clumsy as a puppy-неуклюжий как щенок; work like a dog-
работать как собака; it rains cats and dogs-льет как из ведра. In the Russian culture industry is often com-
pared with such animals and insects as an ant, an ox, a donkey (working like an ox; hardworking as an ant; to 
work as a donkey. It should be noted that in Russian language there are idioms, expressing a negative atti-
tude to work: мартышкин труд, means «useless, in vain». The expression has come from the fable «Mon-
key» (1811) A. Krylov. This fable is about one monkey which envied the ploughman, whose work was use-
ful for people. Monkey, having desire to show hard work began to roll a large block, but failed, because its 
work was useless. In the English phraseology there is no such negative attitude to the work.   

The concept of a ‘soul’ also plays an important role in the Russian and English cultures.  The person 
whose behavior is opposite to the moral norms accepted in the society is called душевнобольной in Russian 
and mentally-ill person in English. In other words, when the Russians have the soul hurts, the representatives 
of the English-speaking world have problems with mind, and, of course, these words form a view about the 
life of these people, although they do not notice it. Peace of mind is viewed by Englishmen as a mental dis-
order. Russians consider that stone falls down from the soul; the native English speakers say a load (weight) 
off one's mind [13; 210]. 

The specificity of the English and Russian phraseological units may reflect the history of the nation, pe-
culiar traditions, customs, and national character. For example, phraseological unit самасебявысекла (ironic) is 
about t a man who runs into trouble, which he makes himself and by his own words and actions caused harm to 
himself. It is properly Russian phraseological unit which occurred in the middle of the XIX century in the 
N.V Gogol's comedy «The Government Inspector» (1836) [14: 105]. 

The phraseological connected with popular beliefs, folk legends, superstitions, customs and traditions: 
halcyon days — (мирное время, спокойные дни) — it was believed that the kingfisher laid its eggs and 
incubated for fourteen days, before the winter solstice, on the surface of the sea, during which time the waves 
of the sea were always unruffled; an unlicked cub- (желторотый юнец, молоко на губах не обсохло) — 
according to medieval tradition, the bear cub is misshapen and imperfect till its dam has licked it into form; 
dogs howl at death (собака лает — жди беды) — a widespread superstition in Britain; the hair of the dog 
that bit you (клин клином вышибают, здесь: подобное лечится подобным) — a small measure of drink, 
intended to cure a hangover, in allusion to an ancient notion that the burnt hair of a dog is an antidote to its 
bite; a bird of ill-omen(пессимист) — based on the ancients thought that some birds indicated good luck, 
and others evil; sure/care/curiosity killed a cat (не работа старит, а забота/много будешь знать — 
скоро состаришься) — English popular belief that a cat has nine lives, but care can wear them all out. 

Also phraseologisms related to religion and church, taken from the Bible that was extremely popular in 
Britain over the centuries: a leopard cannot change his spots (барсне может сменить свою пятнистую 
шкуру/горбатого могила исправит) — taken from King James Version of the Bible; a fly in the 
ointment(ложка дегтяв бочке меда) — in earlier times, ointments were creams or oils with a cosmetic or 
ceremonial use and substances one was anointed with; sick as a dog/cat (очень больной) — the Bible 
speaks of dogs «returning to their vom it again», poor as a church mouse (очень бедный) — in a church 
there was no cupboard or pantry, where mice most do congregate; separate the sheep from the goats 
(отделить овец от козлиц/отделять, отличать важное от второстепенного) — derives from Miles 
Coverdale’s Bible, 1535. 
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The sources and origin of phraseological units in modem English and Russian languages can be similar. 
The main source of phraseological unit is the Bible. Bible is the main literal source of phraseological units. 
Over the centuries Bible was a widely read and quoted book in England. Number of scriptural constructions 
and expressions is so high that it is not an easy task to collect and to count them. The following biblical ex-
pressions are used in contemporary English: The apple of Sodom- красивый, но гнилой плод; обманчивый 
успех; Can the leopard change his spots?-(букв. Может ли леопард перекрасить свои пятна?); Горбатого 
могила исправит. The English phraseological units cannot be translated into Russian language word-for-
word; otherwise it will lose its expressiveness and linguistic curiosity. Here is one more interesting example 
Rus. «намылить голову» in English would be: haul somebody over the coals. The Russian language has its 
own psychological, sociolinguistic peculiarities, that’s why the phraseological units can’t be translated word-
for-word: плясать под чужую дудку-соmе under somebody’s influence, submit to the influence of some-
body; English to lock the stable door after the horse is stolen, to ride the high horse (means to behave a supe-
rior, haughty way), to show one’s teeth (to take a treating tone, show an intention to injure), to wash one’s 
dirty linen in public (discuss of make on public one’s quarrels) Rus. «выносить сор из избы» because Rus-
sian people used to live in the houses called «izba». To carry coal to Newcastle-возить товар туда, где его и 
без того много; ехать в Тулу со своим самоваром; заниматься бессмысленным делом (Ньюкасл — 
центр угольной промышленности) it means to do unnecessary thing. 

Some phraseological units that reflect character traits especially particular to British people: if wishes 
were horses, beggars would га/е (будь желания лошадьми, нищие ездили бы верхом) — tells about self- 
criticism of British people, first arouse in the published works of William Camden in the 17 th century; on 
the pig’s back (на коне, успешный) — denotes British striving for success and wealth, has Irish origins; 
enough to make a cat laught (и мертвого рассмешит) tells about British sense of humour; to be a bear for 
punishment (идти напролом) signifies the courage and independence of British people; stalking 
horse(подставное лицо) — reveals nation’s disapproval of cheating. 

An English idiom has kissed the blarney stone (the Blarney Stone) is the nationally-marked phraseolog-
ical unit. It means to be the flatterer. This saying is based on an ancient legend, according to which the one, 
who kisses the stone, located in the Irish Blarney, gains the ability to flatter [15: 725]. 

Thus, phraseological units are one of the most significant parts of the national culture, great heritage of 
the preceding generations. Idioms occur in languages on the base of imaginative representation of our reality, 
which reflects empirical and spiritual experience of the linguistic community. As far as the system of images 
in the phraseology of language is connected with material, social and cultural aspects of the given linguistic 
community, we should admit that it also testifies about its cultural, national experience and traditions. Sum-
marizing all that mentioned above, we can say that phraseological units show national culture specifics and 
mostly have equivalents in other languages. 

In conclusion it should be noted that the phraseological units directly (in denotation) or indirectly 
(through the correlation of the associative and figurative basis to standards, symbols, stereotypes of national 
culture) bear cultural information about society and the world. 
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Ү.I.Көпжасарова, А.Ю.Шипицына, Ə.Ə.Нұржанова  

Орыс жəне ағылшын тілдері фразеологизмдерінде ұлттық  
мəдениеттің бейнеленуі 

Мақалада ағылшын жəне орыс тілдері фразеологизмдерінің рөлі  ұлттық мəдениетті бейнелейтін 
құрал ретінде ашылды. Авторлар халықтың бейнелі ойлауын көрсететін орыс жəне ағылшын 
мəдениетіндегі фразеологизмдердің айрықша ерекшеліктерін қарастырды. Мəдениеттердің ұлттық 
қыр-сырын ашатын ағылшын жəне орыс тілдеріндегі фразеологизмдер келтірілді. Ағылшын жəне 
орыс тілдері фразеологизмдерін түрлі тақырыптар мен дереккөздер бойынша қарастырылды. 
Сонымен қатар екі тілдегі фразеологиялық тіркестерге салыстырмалы-салғастырмалы талдау 
жасалды. Авторлармен фразеологизмдер ұлттық мəдениетті бейнелеу құралы жəне оқытылатын тіл 
елінің мəдени-ұлттық тəжірибесі туралы бай дереккөзі болып табылады деген қорытынды 
шығарылды.  

 

У.И.Копжасарова, А.Ю.Шипицына, А.А.Нуржанова  

Выражение национальной культуры во фразеологизмах  
русского и английского языков 

В статье раскрывается роль фразеологизмов английского и русского языков как средства выражения 
национальной культуры. Авторами были рассмотрены специфические особенности фразеологизмов 
русской и английской культуры, отражающие образное мышление народа. Приводятся примеры 
фразеологизмов английского и русского языков, отражающих национальную специфику культур. 
Также были рассмотрены фразеологизмы английского и русского языков по различной тематике и  из 
разных источников. В заключение авторы приходят к выводу о том, что фразеологизмы являются 
средством выражения национальной культуры, богатейшим источником о культурно-национальном 
опыте народа страны изучаемого языка. 
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Ontologic parameters of scientific research 

The article deals with one of the objects of linguistic research — the category of discourse as well as its ty-
pology. The main components of the institutional dialogue are described on the basis of scientific type of dis-
course. Its integral differential features are analyzed. The criteria for this type of discourse and its genre space 
are identified. The so-called complex regulatory principles are considered, adherence to which optimizes the 
process of creation, transmission and use of knowledge. 

Key words: text, discourse, scientific discourse, institutional discourse, classification of discourse types.  

 
The current stage of linguistic science is characterized by linguists' interest in the problems of the text 

in general and scientific discourse in particular. It is determined by the complex, multidimensional nature of 
the object of research itself, the emergence of new methods for the study of this object, the processes of 
globalization covering all aspects of social life including science [1; 130, 131]. 

Category discourse, one of the main categories in communicative linguistics and modern social sciences 
like any widely used concept allows multiple scientific interpretations. 

In colloqualistics a discourse can be understood as an oral-spoken work without clearly expressed tex-
tual organization [2; 50–57]. M.L.Makarov takes a different position offering to use the terms «text» and 
«discourse» as synonyms leaving for the last one «underlined processuality» [3; 75–87]. N.D.Arutunova de-
fines discourse as «a coherent text in conjunction with extralinguistic, pragmatic, social and cultural, psycho-
logical and other factors» [4; 137]. The need to comment own understanding of the term «discourse» arises 
in connection with its belonging to a number of humanities [5] as well as because of the ambiguity of inter-
pretations that exist for this concept directly in modern linguistics [5]. To explain the reasons for this situa-
tion it is enough to quote from the Dutch researcher T.A.Van Dyck's work «On the definition of discourse»: 
«the concept of discourse is as vague as the concept of language, society and ideology. We know that vague 
and difficult to define notions often become the most popular» [5]. Therefore the «discourse» can be briefly 
defined as «the text in a situation of real communication» [5].  

If in the 80s under the discourse «communication, the transmission of ideas through words» [5] or 
simply «speech, lecture, sermon, treatise» [5] is understood but now the concept of discourse is expanded to 
«communicative event occurring between the speaker and the listener in the process of communicative ac-
tion». In the modern definition of discourse it is important that its communicative nature is emphasized: 
speaker ↔ listener, author ↔ reader. The term «discourse» in modern linguistics is close in meaning to the 
concept of «text» but discourse emphasizes the dynamic nature of linguistic communication unfolding in 
time. The text is meant primarily as a static object, the result of verbal and cogitative activity. It is preferable 
to understand «discourse» as a result of speech activity, i.e. as text. Discourse is both similar and different 
from the language and speech. It is close to speech as it is also a process and activity. However unlike the 
speech discourse implies a system, it has the property of integrity, has internal organization, shape, the con-
cepts of species, genre and style can be applied to it. Property of consistency makes discourse closer with the 
language. Language is a universal abstract microsystem whereas discourse is a specific mini-system [6]. Ty-
pology of discourse includes religious, political, literary, philosophical and other discursive genres. In such 
cases the notion of language is used too as it is considered that each culture area has its own language: liter-
ary, philosophical, scientific, etc. 

In recent years discourse analysis has become one of the central sections of linguistics because cogni-
tive settings in the science of language begin to change and the view according to which no linguistic phe-
nomena can not be adequately understood and described beyond their use regardless of their discursive as-
pects is gaining momentum [7]. There are many classifications of discourse although any of them is largely 
arbitrary. The most important distinction in this area is the opposition of oral and written discourse. More 
specific differences between the varieties of discourse are described by the concept of genre. 

V.I.Karasik developed a classification of types of discourse based on the typology of sociological crite-
ria: discursive situation, status and role characteristics of discourse participants, and the distance (proxemics) 
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of communication [8]. On the basis of these criteria the Russian linguist identifies two types of discourse: the 
person centered (personal) and status oriented (institutional) discourse. Let‘s consider the second type of dis-
course in details. 

Institutional discourse is the communication limited by the scope of a social institution where each of 
the interlocutors plays a certain social role. Every institutional discourse uses a certain system of profession-
ally oriented symbols or in other words has its own sublanguage (special vocabulary, phraseology) [9]. Insti-
tutional discourse is a very broad concept covering both the language system (its part that is specifically ori-
ented to serve this area of communication) and speech activity (set of linguistic and extralinguistic factors) 
and text. Political, judicial, military, educational, medical, business, advertising, scientific and other types of 
institutional discourse are identified. The core of institutional discourse is communication of basic pair of 
participants of communication — teacher and student, a journalist and the reader performing regulated social 
roles [10]. Among some linguists there is an opinion that there is no structural organization at the level of 
discourse. Accordingly it is necessary to recognize that any conversation consists of randomly constructed 
sentences. But every statement cannot be placed after any other statements. The structure of discourse exists 
but it should be applied for the discourse with caution because in contrast to the structural determinism in the 
system of linguistic units «everything is possible» in the discourse [3; 75–87]. M.L.Makarov reasonably con-
siders components of institutional discourse as the most structured types of discourse. Apparently in the dis-
course sphere we should speak primarily on the informational structure which in its turn determines the sym-
bolic structure of this phenomenon. Difficulty of describing the discourse  is that units and structures of very 
various nature which perform different functions exist in the discourse. In addition to the structural charac-
teristics discourse has a tonal and genre measures. Genre characteristics of discourse can be considered as a 
set of certain features [4].  

As the parameters of structuring genre space of certain types of institutional discourse E.I.Sheigal con-
siders the degree of institutionality, subject-targeted relationships, social and cultural variability, eventual 
localization. V.I.Karasik considers genres of institutional discourse as «real-life, naturally existing forms of 
communication for which we can distinguish the prototype units» (e.g. lesson, lecture, workshop in a peda-
gogical discourse) [11]. The main trend in the study of institutional discourse now is identifying the features 
of discourse as a cultural and situational essence, modeling its structure, covering linguocultural features of 
discourse in interlingual comparison, the determination of its type. The focus is on the organization of the 
genre space of institutional discourse, the determination of the functional hierarchy of its genres, their de-
scription. The study of institutional discourse inevitably involves an appeal to its intentional aspect, namely 
the study of the strategies and tactics (intentions of speech acts in a typical situation used by communicants 
to implement their own intentions). 

The main task of the author of scientific discourse is to demonstrate the validity of their point of view in 
the process of percepting the object of scientific research. In the construction of the statements the author 
must convince the recipient of the text and hence there is a property of scientific texts as the presence of dis-
pute elements [8]. From other types of discourse scientific one differs by the fact that the level of the audi-
ence preparedness is almost correlated with the preparedness level of the author of the text, the author does 
not need to engage the recipient as he is motivated for the perception himself by virtue of their professional 
affiliation.  

According to V.I.Karasik the main purpose of scientific discourse is «the process of developing the new 
knowledge about object, phenomenon, their properties and qualities presented in verbal form and caused by 
communicative canons of scientific communication — logical presentation, proof of the truth and falsity of 
certain provisions, limited abstraction of the speech subject» [8]. 

Scientific discourse is a specific scientific way of organizing speech activity. It is considered advisable 
to recognize institutional status of the scientific discourse as it has its own categorical features that distin-
guish it from the general system. Supporting the view of L.V.Slavgorodskoy we consider special purpose 
(specialized problem), the characteristics of typical participants and the form of the existence of discoursive 
work as such constitutive features. Indeed studying of the specifics of scientific prose we agree that any sci-
entific work is the «development, continuation or refutation of previously recognized provisions, pollemics 
with other areas or individual scientists» [12; 66]. Every specific scientific text contains the results of re-
search, opinions and views of other scholars; in other words a scientific text is created on the basis of a 
common mental and conceptual space of that science of which it is a means for fixing and development. 

Scientific text is related retrospectively and prospectively with other scientific texts and acts as 
microtext in macrotext of scientific communication in the field of a certain branch of scientific knowledge as 
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well as in the global general scientific communication [13; 1]. It means a high degree of intertextual and 
interdiscoursive interaction of scientific texts. It comes against the gorund of an extremely generalized con-
ceptual area that synthesizes different notions of the world order consisting of sensory shaped models, 
ideoligical structures and fundamental theoretical knowledge about reality developed in the public (as well as 
a group, individual) consciousness which is called «the scientific image of the world». The specificity of the 
scientific discourse is related to a special kind of man’s mental activity and obey strict laws of logic and 
pragmatism and therefore the possibilities of the author of the scientific text are limited and specified regard-
ing to the use of borrowed fragments. Terms of communications between scientists require uniqueness and 
certainty in the interpretation of their thoughts so all references to other sources must be explicitly expressed 
and understood by the reader. Thus we must assume that the arsenal of means for intertextual expressions 
used in the scientific literature differs by mandatory labeling (enclosed in quotation marks, registration of 
footnotes, references indicating the source) and less diverse than in fiction. Creating a scientific text and its 
perception is an aesthetic, national and cultural activity. We need to know the culture of the nation repre-
sentative of which created the text because it affects the level of perception and understanding of the text by 
the reader. Components implementing ultimately the features of the conceptual, mental, national and cultural 
identity of scientific communication are the cultural components of the scientific text. Scientific theory and 
concept can not be imagined regardless of the language as science as a way of understanding the world de-
pends on the language. Process and results of cognition should be described in a certain way in order to gain 
scientific value and social significance. 

Scientific discourse is the process of expressing the whole text of the new knowledge and its justifica-
tion by interrelated arguments i.e. a dialogue between old and new knowledge in which there is a gradual 
formation of a new, conceptual scientific knowledge. In a such aspect of understanding of discourse the idea 
according to which the text «can not be regarded only as a product of mental activity or the source of infor-
mation since it also performs corrective function in the development of speech» becomes particularly essen-
tial [14]. The specific nature of scientific discourse involves consideration of the scientific style as a specific 
register of communication. Scientific style is a functional style of science language used in various fields of 
knowledge (humanitarian, natural, technical) inside which stylistic and genre substyles should be distin-
guished. As for genre the scientific discourse genres can be represented as an official report, speech theses, 
articles, monographs, dissertations, abstracts, reviews, summaries, etc. In other words scientific style is im-
plemented in large and small genre of science fiction. Semantic structure of scientific text combines two con-
stitutive origins. On the one hand the text displays events of denotative sphere and in this case it is mediated 
by connections between the displayed events; on the other hand the text embodies intellectually communica-
tive activity of the author of the text and its structure reflects the logical relationships between the communi-
cative actions [15; 124]. Since any scientific text is generated in order to create new knowledge which has 
particular content then this new knowledge can be regarded as information of the text, its rheme. Just rema of 
scientific text is more relevant in terms of the subsequent data processing. Since addresser of the scientific 
text has its own scientific concept, its communicative purpose is to explain and prove some truth, to put the 
problem and try to solve it. 

Semantic structure of scientific text is defined by both the process of cognition itself and its organiza-
tion by a man for specific areas of scientific activity. Communication of scholars in a professional environ-
ment is carried out against the ground of well-defined communicative goals, a well-developed system of 
general knowledge about a certain subject area and thus prepared perception on the part of the addressees of 
scientific texts. More clearly pragmatic and communicative characteristics of texts are expressed, their genre 
features are more definite and clear, the degree of their uniqueness is more higher [16]. Scientific text has a 
number of essential functions the most important of which is the property of transferring information from 
one subject to another. Analyzing scientific text scientists pay attention to ist such constitutive factors such 
as the identity of the creator of the text, informative content of the text, the purpose of writing the text and 
the intended addressee, i.e. chain: the author-text-addressee. 

Scientific style has necessary standards of rationality which are required for collaborative activity of 
communicative parties. Scientific discourse as a verbalized way of thinking, a way of conceptualizing 
knowledge should have defined communicative structure and pragmatics in order to be understood and ac-
cepted. Dialogue between the author and the recipient of a scientific text involves the transmission of new 
information contributing to the description of the scientific world. This new information in its turn presents 
the main object of the evaluation as part of the author and the addressee of the scientific message. First of all 
this evaluation concerns the validity of scientific judgments, their justification and liability. Such author's 
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evaluation of the scientific text is realized through language means on the level of sentences or even para-
graphs. Researchers note a high frequency of language means reflecting the author's position within the sci-
entific text [17] which indicates their regulatory character and allows to predict that the evaluation is a spe-
cific stylistic feature of the scientific text. The concept of epistemic situation is also included into stylistics of 
scientific text, it can be defined as a set of interrelated features of communicative and cognitive activity of 
the subject in the unity of its composing ontological, methodological, axiological and communicative and 
pragmatic aspects implemented in the text with varying degree of completeness [18]. Scientific text being 
located within an informative and generative registers [19; 195] performs certain functions promoting its 
linguocultural analysis. As the communicative intention of the addressant basically has a purpose to influ-
ence the addressee in the process of informing and encourage him to interpret the text in line with the scien-
tific outlook of the addressant then informative function and the function of motivation (influence) are im-
manent to the scientific text since it is designed for a particular addressee. 

The main factor of stylistic scientific speech is its content side so the main features of the content of the 
scientific style are clearness of the framework of the statement subject and principally objective attitude. 
Through just the content aspect of scientific speech and communicative requirements of content the exist-
ence of its original — written form as well as its monological character and logical completeness are deter-
mined and because of this verbal form is secondary here. The main content units of scientific speech as well 
as units of logical thinking are concept, judgment and conclusion. Abstract and generalized nature, objective 
presentation, accuracy, consistency and accordingly the impersonality of presentation are all stylistic features 
by which scientific style can be characterized [20]. 

Scientific discourse has a number of common features appearing regardless the nature of the sciences 
themselves and the differences between the genres of expression. According to A.V.Litvinova the main fea-
tures of scientific discourse are such properties as abstraction, logic, objectivity and accuracy [21; 285]. 

 Abstraction in scientific discourse manifests itself in a distinct nominative, abstract and generalized 
statement. Under the abstract and generalized statement it is advisable to understand the functional and se-
mantic «color» of scientific speech which manifests specificity of scientific thinking. In scientific speech it is 
necessary to reflect the objective properties of the phenomena considered. 

 Consistency as one of the main characteristics is carried out in scientific speech which is a form of 
expression of ideas, opinions. In scientific discourse such language tools that meet the requirements of logi-
cal thought as much as possible, express conceptual content are used. 

 The objectivity of scientific discourse is achieved due to the specificity of scientific cognition which 
establishes an objective scientific truth. Objectivity of scientific discourse is carried out due to the imperson-
ality of linguistic expression, the desire to focus on the subject of the statement as well as in scientific texts 
there is a little degree of subjectivity. 

 Accuracy as a feature of scientific discourse is related to the specific scientific cognition. Scientific 
cognition involves not only objective but also an accurate representation of reality. Without the accuracy of 
scientific cognition the progress of science is impossible. It is evidenced by the predominance of those lin-
guistic means in scientific speech that are unambiguous and can accurately capture the essence of concepts. 
These linguistic means include terms and special terminology. Due to the special terms and signs, standard 
values and international, conventional signs the opportunity to give detailed definitions and characteristics of 
scientific facts, concepts, processes, phenomena in a brief and saving form is achieved.  
E.А. Krotkov identifies and analyzes these so-called regulatory principles of scientific discourse as: [22]. 

 The validity of the statements is the most important feature of scientific discourse. The absence of 
this property leads to the phrasemongering and declarativity which is unacceptable in science. The essence of 
this principle is that if a certain provision is formulated or any hypothesis (theory) is offered it is necessary to 
give undeniable rational grounds (reasons, arguments) by virtue of which they should be accepted as true or 
more believable than before. Reasonably description of mentioned forms of knowledge means to give rea-
sons (arguments) of a factual nature (empirical support), to deduce them from other previously recognized 
theoretical truths (rationale) or get them through reliable methods (methodological justification). 

 Orientation for the search of truth. This imperative of scientific discourse assumes that any of our 
statements are not guaranteed against errors. Truth in its classical sense represents the relation of statement 
(hypothesis, theory) correspondence (adequate reflection) to a fragment of reality pointed out by it. In mod-
ern epistemology and philosophy of science there are two additional competing concepts of truth: coherent 
one in which the truth is in agreement of suggested provision with already adopted system of assertions and 
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pragmatic one that characterizes truth as a ’capacity’ of the idea or its usefulness. However a classical under-
standing of truth (correspondence theory) is still in the priority in science, others play an important but sup-
porting role yet. 

 Conceptuality. This norm assumes the use of category system in any area of scientific discourse 
which serves as a special coordinates of space of theoretical thinking. Firstly it is the philosophical category: 
ontological, epistemological and axiological. Secondly it is the scientific category, the system of which allo-
cates a certain aspect of reality which composes the substantive content of science statements. The most im-
portant component of conceptuality of scientific discourse is the presence of theoretical laws in it. Substan-
tive content of these laws is reproduced by a relation of content of their constituent scientific categories. 

 Methodological consistency. It means that any scientific research can be done with a certain set of 
rational methods. Way of activity becomes a scientific method of cognition when a) it is intended to gain 
knowledge; b) it is not universal; c) the efficiency of its use is recognized by the scientific community. The 
successful application of any method is not purely algorithmic occupation, it assumes that the researcher has 
uncoded skills acquired in a personal experience. The methods are divided into disciplinary and interdiscipli-
nary, methods of theoretical and empirical research, etc. There is no only methods of discovering new truths, 
algorithms of inventing new research ways. 

 Empiricalness. The requirement according to which observations and experiments should play a de-
cisive role in the recognition or dropping the provisions of the theoretical level of discourse (hypotheses, 
laws and theories). According to verificationism (logical empirism) only feasibility of  theory forecasts 
demonstrates its empiricalness: all what can not be verified experimentally is either false or meaningless. 
Falsificationism (critical rationalism) as a criterion of empiricalness takes refutability of the theory experi-
mentally: not everything is empirical that can be confirmed by the facts. Compromise approach is more ac-
ceptable: rationality of scientific discourse is among other things not only in the use of empirical evidence to 
confirm the theory but also in the persistent search for facts that contradict it. 

 Creativity. Innovative research starts from the moment when the impossibility of solving certain 
types of tasks (problems) on the existing theoretical and factual basis using previously established methods 
and means is fully realized. This fact encourages the researcher to formulate new ideas and hypotheses, in-
vent non-traditional experimental methods, means for monitoring and measuring that in general is not the 
case for reproductive discourse. The process of birth of a new thing in scientific creativity in general  does 
not lend itself to rationalization because a significant role in it is played by imagination, intuition and philo-
sophical overtones. 

 Criticism. New thing in science originally arises in the minds of a particular researcher as a rule a 
creative, willed and single-minded nature. However his innovation can be misleading: there is a position de-
veloped in European science a long time ago as per which the truth is hidden quite deep and it is extremely 
difficult to find it alone. Among other scientists engaged in research of the same area of phenomena there are 
always approaches and points of view that do not coincide with the author and sometimes opposing them. 
Criticism assumes the ability to listen to counterarguments, to try to think of another point of view, to look at 
own position as if from the outside and start a meaningful dialogue with other views. 

Monotonous, uniqueness, a high degree of certainty (invariability) of linguistic units, argumentative-
ness, absence of new speech means and original features of their use, the use of well-established, stereotyped 
and therefore the usual forms of expression devoid of any allegories, allusions and etc. are also considered as 
the characteristic features of scientific style. Evaluativeness of statement is an important means for imple-
menting the impact function of modern scientific text, it promotes the development of system of socially and 
linguoculturally significant values. In the modern scientific text trend to simplify syntax, the use of special 
form is observed. Authors often use analogies, comparisons and even the metaphors [23]. In addition to the 
main features the scientific discourse has minor properties namely emotionality and expressiveness. 

It can be confirmed that discourse satisfying the following three main requirements is a sceintific one: 
its issue should be the study of the world around, the status of its members should be equal and the way of its 
implementation should be a creative dialogue in the broadest sense of the word [24]. These features allows to 
identify the scientific discourse among the common system and distinguish it from other types of discourse. 
Thus the scientific discourse can be defined as institutionally conditioned communicative process with spe-
cific range of functions all of which meanwhile are subject to the implementation of the main pragmatic 
function of scientific discourse, to inform the recipient. 
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Г.Ю.Аманбаева, Ə.Т.Төлеубекова  

Ғылыми дискурстың онтологиялық өлшемдері 

Мақалада лингвистикалық зерттеу нысандарының бірі — дискурс категориясы, сонымен қатар оның 
типологиясы қарастырылды. Дискурстың ғылыми типі негізінде институционалдық қарым-
қатынастың негізгі компоненттері сипатталды. Оның интегралды-дифференциалдық нышандары 
талданып, осы дискурс типінің өлшемдері мен оның жанрлық кеңістігі анықталды. Авторлармен 
реттеуші қағидалар кешені зерттеліп, оларды ұстану білімді қалыптастыру, трансляциялау жəне 
қолдану үдерістері оңтайландырылды. 

 

Г.Ю.Аманбаева, А.Т.Толеубекова  

Онтологические параметры научного дискурса 

В статье рассмотрена категория дискурса — один из объектов лингвистических исследований, а также 
отмечена его типология. Показаны основные компоненты институционального общения на основе на-
учного типа дискурса. Проанализированы его интегральные дифференциальные признаки. 
Определены критерии данного типа дискурса и его жанровое пространство. Авторами выделен в 
статье так называемый комплекс регулятивных принципов, следование которым оптимизирует про-
цесс создания, трансляции и использования знаний. 
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The concept of individual personality lexicon in modern  
psycholinguistic studies 

The article deals with the question of the definition of «personal lexicon of personality» in modern linguistics. 
Individual lexicon is a complex of system that is formed under the influence of both linguistic and 
intralinguistic factors. The article systematizes the definition of individual identity on the basis of a lexicon of 
modern psycholinguistic theories stand factors influencing its formation in order to identify ways and ap-
proaches of studying lexicon. The characteristic of the individual lexicon, in its turn, is the key to unlocking 
and analysis of individual pictures of the world, helping to find answers to many pressing questions in the 
study of language phenomena. 

Key words: personal lexicon, individual pictures of the world, individual vocabulary, psycholinguistic theo-
ries, linguistic identity. 

 
In recent years all disciplines in one degree or another are related with language, characterized by an in-

creased interest to the personal aspect of his study. Personal aspect came to the fore not only in linguistics, 
but also in philosophy, psychology, linguistics, and other humanities. In this regard, today topical issues re-
lating to the «linguistic identity», «language picture of the world», «internal lexicon», «mental lexicon», 
«individual thesaurus», and «the lexicon of the individual» are relevant in science. Among these concepts of 
particular interest to us is the individual personality lexicon, since it allows giving a detailed description of 
the person in terms of different approaches.  

In this article, we make an attempt to define the individual personality and lexicon to describe it, we de-
scribe the phenomena underlying the formation of individual vocabulary, and define the way for his holistic 
analysis. But before we talk about the lexicon of personality, you need to install as it is today in linguistics 
defines the concept of «personality».  

Central to modern linguistics became anthropocentric concept of «linguistic identity», i.e. man in his 
ability to make speech acts — it was introduced in science by V.V.Vinogradov. Later, speaking on this sub-
ject, G.I.Bogin notes that he understands a language personality of a man who is considered «in terms of its 
readiness to produce speech acts to create and accept works of speech», while stressing that every man is by 
nature able to be a language person, but each person has yet to be it [1; 94].  

Speaking of language identity, Y.N.Karaulov in his turn said that it should be interpreted «not only as 
part of a lengthy and multi-faceted understanding of personality in psychology, not as one of the angles of its 
study, as well as, for example, with the «legal» «economic», «ethical», etc. personality, but as a kind of 
complete picture of personality, accommodating itself as psychological, and social, so ethical and other com-
ponents, but refracted through her tongue, her discourse» [2].  

Linguistic science, which had previously studied the language as a system, does not interact with 
intralinguistic factors now, in connection with the transition to the anthropocentric paradigm considers all 
communication with the first man, society, culture and other features. Due to this modern linguistics recog-
nizes the fact that every text and speech acts worth linguistic identity — addresses issues of studying human 
personality who speaks the language and uses it for different purposes and situations in different social 
groups, in a variety of forms and styles.  

The introduction of the category of «linguistic identity» is aimed at the formulation of modern linguis-
tics, along with traditional and new non-trivial task: the motives and goals of speech human activities be-
come part of linguistic research. Linguistic identity characterizes not only the degree of proficiency, but also 
personal and social choices of linguistic resources from different levels, as well as the vision of the world 
that is defined by its language picture of the world. With a variety of views, approaches, concepts and as-
pects of personality in the study of language in contemporary linguistic science is practically inexhaustible 
and does not lose its relevance. 
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Studying linguistic identity, linguists characterize its structure as a complex multi-level system. So, 
Y.N. Karaulov said that the structure of the language person has 3 levels: 1) verbal-semantic, 2) cognitive, 
3) pragmatic.  

Verbal-semantic level is the most superficial, assumes normal possession natural language for its sup-
port and for researchers of language, linguistics — the traditional description of the formal means of express-
ing certain values. The next level, cognitive, consists of complex of mental units: concepts and ideas — they 
are more or less systematic and orderly «world view», which is unique for each of the native speaker.  

Cognitive level of the structure of the language person, unlike the previous one, the verbal-semantic, al-
lows the researcher through language, speaking and understanding the processes reach the consciousness, 
knowledge and the knowledge of man, covering the intellectual sphere of the individual. The third level, 
pragmatic, concludes goals, motives, attitudes, interests and intentionality, providing due and natural transi-
tion in the analysis of the linguistic identity of her guest speech activity to the ultimate goal — understanding 
the real activity in the world [2]. 

Such a representation of the structure of the language person generates a lot of debate about whether the 
linguist does not exceed its capacity, trying to methods of linguistic analysis to intrude so deeply into the 
sphere of psychology, in terms of its categories and objects. Undoubtedly, in the study of the language of the 
person represented by the psychological aspect is very strong, penetrating all levels of its structure, but the 
linguistic features of the language of the individual in this case is closely intertwined with psychological 
concepts, and can not be objectively studied without reference to them.  

Thus, Y.N. Karaulov defines linguistic identity as «a set of abilities and characteristics of the person, 
causing the creation and perception of speech products (texts), which differ in: a) the degree of structural and 
linguistic complexity, b) depth and accurate reflection of reality, and c) a specific target oriented» [2].  

Based on this definition, we can conclude that linguistic identity is a set of characteristics and abilities 
of a native speaker, which is possible to describe and characterize only after a thorough and comprehensive 
analysis of speech activity of the individual. In particular, the characteristics of the language of the person 
you need to turn to the study of individual human lexicon.  

In modern linguistics is very relevant questions of the individual human lexicon — it can be used to 
give a detailed description of the individual in terms of the different approaches, as well as try to answer 
some questions in the mainstream psycholinguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics, cultural linguis-
tics, ethno linguistics and other areas of modern linguistic science.  

Problem of individual lexicon in modern science is a controversial and ambiguous. There are many dif-
ferent concepts and definitions of the lexicon in which the authors focus their attention on different sides and 
aspects of its specificity. Approaches to the interpretation of individual lexicon changed over time, and deep-
ened, answering general trends emerging linguistics, psycholinguistics, and other sciences of man. The de-
velopment of this problem started with the disparate attempts to move in psycholinguistics certain psycho-
logical or linguistic theories and ideas, and the further accumulation of the results of experiments and obser-
vations showed the need for psycholinguistic theory lexicon as a domain of the individual. 

The term «lexicon» has a fairly extensive use in modern publications — in spite of this, in fact there is 
no single and unambiguous interpretation of the content of the concept. Often, when referring to the lexicon 
we are talking about individual lexicon, store words in memory of an individual or representations of words 
in long-term memory — in other words, the mental lexicon is often equated with a certain man of the nation-
al lexicon, which is stored in memory in the same way as in printed dictionaries. Growing interest in the way 
in psycholinguistics and cognitive linguistics called actualization of the concept of the mental lexicon, and 
this, in turn, required a clear articulation of the definition of «vocabulary». 

According to E.S. Kubryakova learning the question from the perspective of the cognitive approach, the 
lexicon — a system that reflects in the language ability of knowledge about words and their equivalent units 
and perform complex functions associated with both words and from behind them structures representation 
of encyclopedic knowledge [3]. 

There are many different and conflicting views about the structure of the human mental lexicon, its con-
stituent units and the nature of the relationships between them — a variety of views on this issue due to the 
diversity of approaches, from the standpoint of the different objectives of the study and the various sciences.  

Based on the positions put forward by L.V.Shcherba, and further development of these ideas, 
A.A.Zalevskaya understood by the individual lexicon «dynamic functional system, self-organizing due to the 
constant interaction between the process of refining and streamlining the voice of experience and its prod-
ucts» [1; 154]. Lexicon of any person is a repository of units of different functional significance and extent, 
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differing semantics and structure. A.A.Zalevskaya stresses that the lexicon of the individual — it is one of 
the parties to the organization of speech is an attribute of the language and has its correlate in the language.  

According to A.A.Zalevskaya, «lexicon treated as a lexical component of speech organization of man, 
with the same properties, which are specific to the organization of the speech as a whole, i.e. it should be 
understood not as a passive repository of information about the language, but as a dynamic functional sys-
tem, self-organizing due to the constant interaction between the process of refining and streamlining the 
voice of experience and its products as a new experience in a speech that does not fit into the framework of 
the system, leading to its restructuring and each next state of the system is the basis for comparison in subse-
quent processing speech experience» [1; 155]. This definition suggests that this individual, and employed 
them to lexical items can be used to characterize the deeper mental level organization of individual person-
ality lexicon.  

Units of the person lexicon are stored in its memory and consciousness is not chaotic — they are ar-
ranged in a wide range of different features, from belonging to any field of semantic or lexical and grammat-
ical class to sign over the word or its initial letters, etc. In addition to ordering the lexicon affects complex 
system estimates the parameters of emotional coloring, the frequency of use of certain words, the period of 
their assimilation of the individual and others. Intersections and weave various assessments and links stored 
in memory together with a set of rules of compatibility of units of individual stages and sub stages as well as 
the strategies of search units of different layers in the transition from one level to another. 

Today, serial cross-language study of the structure of the mental lexicon formed an international re-
searches group, which includes not only the representatives of different countries, but also between different 
sciences. Scientists in this group pose in front of a major challenge: to conduct scientific research that are 
associated with mental representations, as well as access to them. For a more complete and accurate results, 
according to scientists in this group, it is necessary to draw a variety of experimental procedures and theoret-
ical approaches based on different categories of subjects and different languages.  

Thus, the internal lexicon of the individual — it is a complex and poorly understood system of multiple 
overlapping multilevel fields with which to store and organize comprehensive information about various ob-
jects and phenomena of the world, about their relationships, attributes and properties, their evaluation of the 
individual, and so on etc. Such a complex of organization and orderliness of the lexicon helps the individual 
at any time accesses to the same or other information that it stores. It is assumed that the lexicon consists of a 
number of intersecting hierarchies, in which a unit is included for each of the traits that characterize it. Units 
of lexicon in order of «vertical and horizontal» principle, which allows the elements of each tier and sub 
stage, participate in linear relationships of different lengths, and makes connections between different hierar-
chies within a united «heterarchy» [1].  

The above definitions and provisions lead us to the fact that the individual values are stored vocabulary 
of words and word forms, which together provide a means of access to information database rights, provid-
ing «the formation of the psychological structure of the word at the junction of the system-wide values and 
the whole complex of knowledge and experiences, without word form which is just a sequence of sounds or 
graphemes, and system-wide value does not yield to some fragment of an individual picture of the world» 
[1; 167].  

In modern linguistics, the concept of the worldview and individual linguistic world reflect the phenom-
enon language outlook. This concept is largely abstract and universal, so in modern linguistic science, there 
are many definitions and concepts of the worldview.  

For example, Y.N.Karaulov presents a picture of the world in the cognitive level, embodied in the the-
saurus language personality. Units cognitive level — these are the ideas, concepts, and concepts. Concepts, 
along with ideas and concepts, according to Y.N.Karaulov, paints a picture of the world, which reflects the 
hierarchy of values of the individual [4]. 

The concept of the word as a unit of the individual vocabulary [5] suggests the possibility of exit 
through the word (individual knowledge) on the individual view of the world. Individual knowledge — it is 
supporting, significant meanings to the subject, which can not be perceived sequence of graphemes and 
sounds, but not carried out on an individual view of the world. 

Knowledge organized in different cognitive structures (schemas, prototypes, scripts, frames, deep syn-
tactic and semantic universals) as well as a link to all kinds of knowledge is language. Basic level of individ-
ual cognitive and is the basis of a subjective view of the world.  

Modern linguists are increasingly turning to the analysis of cognitive structures that underlie the for-
mation of an individual picture of the world — such an analysis helps to answer many questions in the study 
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of language phenomena. Language, as one of the manifestations of these areas of cognitive processes, helps 
to reveal their essence and explain the mechanisms work.  

Since the acceptance of the experience of previous generations, the information base of the individual, 
the development of man as a member of society is exactly through the word, individual vocabulary can be 
interpreted as a means of access to this information base. As such means of access, it reflects the individual's 
systematic knowledge about the world, its inherent relationships and patterns. Since this access is through 
word basis for organizing units of the lexicon must be clean and language settings. It is obvious that the vo-
cabulary is constantly being reorganized and developed, with the accumulation and processing of individual 
experience — the dynamics of the individual lexicon provides the interaction of a number of parameters.  

Thus, the structure of the individual vocabulary can be divided into 2 levels: mental (which we de-
scribed in detail above) and social. If cognitive and mental phenomena and processes can be called internal, 
the social — are external conditions of formation of individual human vocabulary. From the perspective of 
sociolinguistics, individual vocabulary to identify idiolect, i.e. one commonly understood language used by a 
particular person. Everyone has its own idiolect, which is expressed in characteristic solely for his speech 
words, expressions, combinations of words and idioms, as well as in certain grammatical features and princi-
ples of selection of words.  

The concept of the social role is extremely important for elucidating the mechanisms of human lan-
guage use. It is undeniable that the social role of an impact on the nature, lifestyle, behavior and even human 
world — one way or another, affect the whole of all personal qualities. The social role of the person is re-
flected in his speech — is enough to recall the definition of such estimates as screams as Marketplace ven-
dor; overbearing cry; prosecutorial tone, the voice of the teacher, etc.  

Individual simultaneously a member of a large number of social groups and therefore has the appropri-
ate amount first species. For this reason, the individual idiolect is not monolithic — it is rather a complex 
social species known to man language, which he uses as required in the appropriate communicative contexts [6]. 

Over a lifetime, a person gets a new experience and knowledge, changing social roles and is consistent-
ly ranked in the new social groups, and therefore changes his lifestyle, character and outlook — hence, under 
the influence of external (in this case, social) factors change and individual vocabulary man. In the same way 
on the formation and development of individual human vocabulary can be influenced by such factors as eth-
nicity human features of culture of the society in which he lives, upbringing and education that a person re-
ceives for his entire life, etc.  

Thus, we see that the individual human lexicon — is a complex multi-level system, which requires a de-
tailed study from the standpoint of different approaches and principles. Individual vocabulary is not limited 
only to the internal (mental) contents, and is formed under the influence of many intralinguistic factors: so-
cial, ethnic, cultural, etc. Consequently, the characterization and analysis of individual human lexicon are 
only possible if the account and a detailed analysis of all the processes and factors influencing its formation 
and dynamics. 

 
 

References 

1 Залевская А. А. Введение в психолингвистику: Учебник для вузов. — М.: Изд. РГГУ, 1999. — 382 с. 
2 Караулов Ю.Н. Предисловие. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. — М., 1989.—– 

С. 3–8. 
3 Кубрякова Е.С. Ментальный лексикон // Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. и др. Краткий словарь когнитивных терми-

нов. — М.: Изд-во МГУ, 1996. — С. 97–99. 
4 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — 7-е изд. — М.: Наука, 2010. — 263 с. 
5 Залевская А.А. Индивидуальное знание. Специфика и принципы функционирования. — Тверь, 1992. — 136 с. 
6 Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика: Учебник для вузов. — М.: Изд. РГГУ, 2001. — 439 с. 
7 Залевская А.А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст // Избр. труды. — М.: Гнозис, 2005. — 543 с. 
8 Кубрякова Е.С. Язык и знание. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 560 с. 
9 Ахутина Т.В. Проблема строения индивидуального лексикона человека в свете идей Л.С.Выготского // Вестн. МГУ. 

Сер. 14. Психология. — 1994. — № 4. — С. 44–51. 
10 Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 1997. — 287 с. 
11 Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. — М.: Гослитиздат, 1961. — 615 с. 
12 Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) // 

Язык и наука конца 20 века: Сб. ст. — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. — С. 144–238. 



The concept of individual… 

Серия «Филология». № 4(76)/2014 57 

Г.Ю.Аманбаева, Н.Ф.Юшко  

Қазіргі заманғы психолингвистикалық зерттеулердегі  
тілдік тұлғаның жеке лексиконы ұғымы 

Мақалада қазіргі лингвистикадағы «тілдік тұлғаның жеке лексиконы» ұғымын анықтау мəселесі 
қарастырылды. Жеке лексикон лингвистикалық жəне интралингвистикалық факторлар əсерінен 
қалыптасатын күрделі жүйе болып саналады. Тілдік тұлғаның жеке лексиконының анықтамалары 
қазіргі заманғы психолингвистикалық зерттеулер негізінде жүйеленді, жеке лексиконды зерттеу 
жолдары мен тəсілдерін анықтау мақсатында оның пайда болуына əсер ететін факторлар атап 
көрсетілді. Жеке лексиконның сипаттамасы, өз кезегінде, əлемнің жеке бейнесін ашу жəне кейінгі 
талдауға кілт ретінде қызмет атқарып, тілдік құбылыстарды зерттеудегі көптеген өзекті мəселелерді 
шешуге көмектеседі. 

 

Г.Ю.Аманбаева, Н.Ф.Юшко  

Понятие индивидуального лексикона личности в современных 
психолингвистических исследованиях 

В статье рассмотрен вопрос об определении понятия «индивидуальный лексикон личности» в совре-
менной лингвистике. Показано, что индивидуальный лексикон представляет собой сложную систему, 
формирующуюся под влиянием как лингвистических, так и интралингвистических факторов. Систе-
матизированы дефиниции индивидуального лексикона личности на основании современных психо-
лингвистических теорий, выделены факторы, влияющие на его формирование для того, чтобы опре-
делить пути и способы изучения лексикона. Авторы определяют, что характеристика индивидуально-
го лексикона, в свою очередь, является ключом к раскрытию и анализу индивидуальной картины ми-
ра, что помогает найти ответы на многие актуальные вопросы в исследовании языковых явлений.  
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Құйрықты жұлдыздай ағып өте шыққан Шоқан Уəлихановтың  
ғылыми мұрасының зерттелуі  

Туғанына 180 жыл толуына орай 

Мақалада Ш. Уəлиханов тұлғасы — таусылмайтын сырға толы ғажайып тұлға екендігі туралы 
айтылған. Оның өмірбаянын зерттеуге, мұраларын халқымен қауыштыруға ғұмырларын арнаған орыс 
зиялыларына ерекше көңіл бөлінген. Шоқанды бүге-шігесіне дейін зерттеп, толық тануға қадам 
жасаған отандық ғалымдар мен жазушылардың еңбектері сараланған. Ұлы ғалым мұрасының əлі де 
толығымен зерттелмегені көрсетілген. Болашақта Шоқан мұраларын тəуелсіздік заманы талабы 
тұрғысынан зерттеу жағына назар аудару керектігі дəлелденген.  

Кілт сөздер: мұра, зерттеу, зиялылар, бағалау, ғалым, алар орны, болжау, таныстыру, шоқантану 
саласы. 

 

Кіріспе 

Тағдырдың тəлкегіне түскен қазақтың ғұлама ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уəлиханов аз ғана 
ғұмырында аса құнды академиялық еңбектер жазып, артына мол ғылыми мұра қалдырған дарынды 
Алаш азаматы. Шоқан Шыңғысұлының көп салалы, əр қырлы бай мұрасы, оның дүниетанымы, 
қоғамдық, философиялық, ағартушылық, демократтық көзқарастары биік деңгейде болғанын 
танытады.  

Заманында дүниежүзілік ғылымға елеулі үлес қосқан Ш. Уəлихановтың терең мазмұнды 
еңбектері, өзінің асыл тұлғасы мен жарқын бейнесі тарихтың əр кезеңінде жоғары бағаланды. Ол 
туралы замандастары жан тебірентерлік жылы лебіздер қалдырды. Оның еңбектері орыс, ағылшын, 
неміс жəне француз тілдерінде жарияланды. Мысалы, қазақ ғалымының еңбектері ХІХ ғасырдың əр 
жылдарында Ресейдің ғылыми журналдары мен жинақтарында, 1862 жылы Германияда, 1865 жылы 
Англияда жарық көрген. Оның өмірі мен артында қалдырған бағалы еңбектері соңғы кезге дейін 
зерттелуде. 

Шоқан еңбектеріне алдыңғы қатарлы орыс зиялыларының берген бағасы 

Қазақ жерінің Ресей империясы құрамына қосылған кезеңінде патша əкімшілігінің отарлық 
саясатына орай жергілікті халықты төмендету, оның құқықтарын барынша шектеу жасалуына 
қарамастан, қазақ халқының тағдырына ортақтасып, оның болашағын болжаған, нағыз досына айнала 
білген сол дəуірдегі орыстың озық ойлы азаматтарының есімдерін қазіргі жəне келер ұрпаққа жеткізу 
уақыт талабы екендігі белгілі. 

Олардың үлкен тобы халқымыздың өткенін зерттеп, оның мəдени дамуына, өнері мен салт-
дəстүріне оңды баға берді. Келесілері жергілікті халықтың ауыр тағдырын бүкпесіз жазып, отарлық 
үкіметтің назарын аударды. Тұрғылықты халыққа білім беру, халықты ағарту, т.б. мəселелерді 
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көтеріп, оның орындалуына тікелей үлес қосқандар да болды. Жергілікті халықтың дарынды 
перзенттерінің заман талабына сай білім алуларына қамқорлық жасады. 

Осы тұрғыда қазақтың жастай кеткен  ғалымы Шоқан Уəлихановтың қабілеті мен ғылымға деген 
дарынын дер  кезінде ұғынып, дəріптеген, онымен пікірлес, дос болған, шығармаларын Ресей, Еуропа 
жұртшылығына танытуға үлес қосқан орыс зиялыларының қызметтеріне халқымыз əрқашан риза. 

Олар өз шығармаларында Шоқанның Омбыдағы кадет корпусында  оқыған кезінен басталған 
қызметіне талдау жасаған. Оның табиғи талантын, қабілетін сипаттаған. Зерттеушілік қызметін 
саралаған. Отаншылдығын, өз халқына деген сүйіспеншілігін айрықша атап көрсеткен [1]. 

Əсіресе дүние жүзі мəдениеті ордаларының бірінен саналатын Петербургты дүр сілкіндіріп, 
«Ғажап ғалым», «Жас данышпан» атанған Шоқанға берілген бағалар биік, өте асқақ еді. Орыс 
халқының Н.Г.Чернышевский, Ф.М.Достоевскийдей даналары; В.А.Обручев, А.Н.Бекетов, 
И.В.Мушкетов, Н.А.Аристов секілді атақты ғалымдары; П.П.Семенов-Тянь-Шанский, Н.М.Ядринцев, 
И.Н.Березин, Г.Н.Потанин, В.П.Васильев, В.В.Вельяминов-Зернов, В.В.Григорьев сияқты əйгілі 
Шығыс зерттеушілері; А.Н.Майков, С.Ф.Дуров тəрізді белгілі ақындары, тағы басқа да көптеген 
зиялылары оның талантына бас иіп, таңдай қағып, талай тамсанып жазған болатын [2]. 

Солардың ішінде келесідей белгілі орыс зиялыларының Шоқан Шыңғысұлына берген бағасы біз 
үшін ерекше қымбат:  

1. Веселовский Николай Иванович (1848–1918) — орыс археологы. 1890 жылдан Петербург 
университетінің Шығыс тарихы кафедрасының профессоры. Орта Азияның тарихы мен 
археологиясын зерттеді. 1902 жылы ол орыстың белгілі Шығыс зерттеушілерімен (В.В.Бартольд, 
И.М.Мелиоранский, В.В.Радлов, т.б.) бірігіп, Орта Азия елдерінің (Қазақстан да бар) тарихын, 
этнографиясын, мəдениетін зерттеу үшін Орыс комитетін (1919 жылға дейін жұмыс істеді) 
ұйымдастырды [3]. 

Н.И.Веселовский өзінің «Аққан жұлдыз» [4] деген естелігінде:  
 Ш. Уəлихановтың қызметіне, алғашқы көзқарасының қалыптасуына кеңінен талдау жасаған. 
Ол ғалымның өмірден ерте кеткеніне налыған: «Қырғыз хандарының ұрпағы жəне орыс 
армиясының офицері Шоқан Шыңғысұлы Уəлиханов шығыстану көгінен құйрықты 
жұлдыздай ағып өтті. Орыс шығыстанушылары оны бір ауыздан ерекше құбылыс деп 
мойындап, болашақта түркі халықтарының тағдыры туралы ұлы жəне маңызды жаңалықтар 
ашады деп үміттенген еді, бірақ Шоқанның мезгілсіз дүние салуы бізді бұл үміттен айырып 
отыр»;  

 Шоқан Шыңғысұлының Омбы кадет корпусында оқыған кезінен басталатын ғылымға деген 
талантын ерекше атап көрсеткен: «Батыс Сібір генерал–губернаторы Гасфорт Уəлихановтың 
айрықша қабілетті екенін байқап, оның ғылыммен айналысуына барынша жағдай жасады жəне 
ғылым əлеміне тамаша нəтиже əкелген Қашғар сапарына баруына жəрдемдесті. Уəлиханов 
Қашғардан оралған кезде Гасфорт сапардың есебін реттеуге өзі қатысып, кейіннен 
Уəлихановқа Петерборға барып-келуіне жағдай жасады»; 

 Шоқан қайтыс болғаннан кейін оның шығармаларын жарыққа шығару мəселесінің қалай 
шешілгенін жазған: «Уəлихановтың барлық ізденістерінің маңызы соншалық, Орыс 
географиялық зерттеу қоғамы 1867 жылдың 24 сəуірі күнгі мəжілісінде Ш.Ш.Уəлихановтың 
соңында қалған барлық мұраларын басып шығаруды ұйғарды. Бұл шешім сол кезде жүзеге 
аспай, Уəлихановтың өңделуге тиіс біраз мақалалары əркімнің қолында кетті. Мəселен, 
В.В.Григорьевтің қағаздарының арасынан мен Шоқанның екі дəптерін таптым, біреуі Едіге 
туралы қырғыз аңызы, екіншісі — оның ықшамдалған орысша аудармасы. 

1887 жылы Г.Н.Потанин Уəлиханов шығармаларын басып шығару туралы мəселені қайта 
көтерді жəне дала генерал–губернаторы Г.А.Колпаковский баспаға қажетті қаржы жайын 
қарастыруға келісім берді. Бірақ Колпаковский көп кешікпей Петерборға қызметке ауысып, бұл 
мəселе тағы тоқтап қалды. Сол кезде Г.Н.Потанин менен Уəлихановтың жарық көруге тиіс жинағына 
редакция жасауымды жəне баспагер табуымды өтінді. Өз жұмысым қиын болса да, бұл істің жеңіл 
еместігіне қарамастан, Шоқан Уəлиханов аруағының ризалығы үшін жəне шығыстануға үлес болсын 
деп бас тартпай, оның жазбаларын қарап шығуға келістім. Бұл жұмыс мен ойлағаннан да күрделі 
болып шықты». 

Н.И.Веселовский – Ш.Уəлихановтың бір томдық шығармалар жинаған алғаш бастырып 
шығарушы (1904) əрі оның редакторы. Оның баяндауы арқылы қазақ ғалымының нағыз талантын, 
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оның жазбаларының ғылым, болашақ үшін керек екендігін Ресей оқымыстыларының ұққандығын 
көруге болады.  

2. Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) — Орта Азияның табиғатын, этнографиясын 
зерттеген саяхатшы, географ, этнограф, фольклоршы, Шоқанның жан досы. Омбыдағы кадет 
корпусын бітірген. Осында оқып жүргенде жас Ш.Уəлихановпен достасып, оның жəне корпус 
оқытушысы Н.Ф.Костылецкийдің ықпалымен қазақ даласын, көшпелілердің тұрмыс жағдайларын, 
тарихын танып-білуге əуестенген. 1853–1858 жылдары Семей мен Омбыда əскери қызметте болған. 
1859–1862 жылдары Петербург университетінің табиғаттану бөлімінде оқыған. 1861 жылы студенттік 
толқуларға қатысқаны үшін Сібірге жер аударылған [5]. 

Г.Н.Потанин — Ш.Уəлихановтың Омбы кадет корпусындағы кезінен өмірінің соңына дейінгі 
досы, пікірлесі, ғылыми зерттеушілік қызметіндегі əріптесі, өз шығармалары арқылы қазақ халқының 
нағыз жанашыры мен қамқоршысына айналған ғалым. Оның досы Шоқан туралы жазған еңбегінің 
бірі — «Ш.Уəлиханов туралы өмірбаяндық мəліметтер» [6]. Осы көлемді шығармасында орыс 
зерттеушісі Шоқан Шыңғысұлының Омбы кадет корпусына оқуға келгенінен басталған өмір жолын 
саралап, оның табиғи дарынын, ерекшелігін, ғылымға деген құмарлығын; өз халқына деген 
сүйіспеншілігін кеңінен баяндаған: 

 «Сібір ведомствосы қырғыздарын басқаратын, шекара бастығы, яғни генералдың, қызметіндегі 
қырғыз тілінің аудармашысы В.И. Дабшинский 1847 жылдың күзінде Шоқанды Омбыға ертіп 
келді»; 

 «Шоқан орысша бір сөз де білмейтін, сол кездің өзінде қарыңдашпен сурет салуды жақсы 
көретін. Омбыда Дабшинский Шоқанның салған суретін көрсеткен. Орыс қаласы баланы 
таңғалдырғаны сондай, ол қарындашпен қаланың бір көрінісін бейнелепті»; 

 «Өзінің орыс жолдастарынан озып, Шоқан өте тез дамыды. Оның табиғат берген ақыл-ойынан 
басқа да артықшылықтары болатын. Жексенбі күндері қалада таныстары, туыстары бар кадеттерді 
демалысқа жіберетін. Шоқанның қалада туысы да, танысы да жоқ еді. Оқуға түспей түрып сурет 
салатын, өзі өте қабілетті қырғыз баласы көбінің көңілін аударды. Мұндай əдеттен тыс 
құбылысты бағалайтындар оны демалысқа үйлеріне алып кететін»; 

 «Сол кездің өзінде-ақ, яғни Шоқанның 14–15 жасында, кадет басшылығы оған зерттеуші, тіпті 
ғалым ретінде қарай бастады»; 

 «Кейін менің бір сыныптасымның айтқаны бар: бала кезінде оған Шоқанның армандары 
таңғаларлық көрініпті. Корпус ауласының Ертіске қараған артқы есігінің алдында бір топ 
кадет тұрған. Осы жерден Ертістің қарама-қарсы жағасында төселіп жатқан даланың кескіні 
көрінетін. Бұл көріністе ұшы-қиырсыз жазық дала көкжиегімен өзіңді Орталық Азия шөлінің 
етегінде тұрғандай армансыз сезінесің. Шоқан топ ішінде тұрып, өз арманын ары қарай 
жалғастырды: ол осы далаға оңтүстік шетіне дейін енсе, аржағы Қиыр Шығыс, ол жерден 
жұмбақ Қытай басталады»; 

 «Бұл кезде П.П. Семенов Батыс Сібірде саяхат жасап жүрген еді, алдымен ол Омбы аркылы Іле 
өңіріне өтіп, Ыстықкөл мен Тянь-Шаньның ең биік нүктесі Хан Тəңірінде болып, қысқа қарай 
Барнаулға қарай шығып кетеді. Омбы арқылы өткен жолында ол Гутковскийдің үйінде болып, 
онда Шоқанды көреді. Ол Шоқанның университеттің Шығыстану бойынша курсын тыңдау 
үшін Петербургке бару ойын құптады. Шоқанға барғанымда ол жаңа ғана келіп кеткен 
саяхатшы туралы ғажап əсерде отыр екен. Шоқанның бұл таныстыққа қатты қуанатындай жөні 
бар еді, себебі Шоқан Шығыс тарихына бұрынғыдан да тереңірек, қызыға кіріскен еді. Бұл 
тарихпен қырғыз тайпасы арасындағы жұмбақ қатынастар, оның арасында үйсін, керей, найман 
секілді ескі рулардың аталуы — олардың бір ұрпақтың атауы болуы оны ойлануға итеретін, 
мүмкін, ол Шығыстың көне тарихын əшкерелеуді армандаған болар»; 

 «Əулиеата жорығында орыс əскерінің Шоқанның діндес бауырларына немесе мүмкін 
руластарына, яғни қырғыздарға, жасаған айуандық істері оны қатты ренжітеді. Ол осыдан кейін 
бұл жорыққа қатыса алмайтынын көріп, Черняевпен айырылысып кетеді. Сол жерден 
Верныйға кетіп, одан əрі Құлжаның батыс жағын қоныстап жүрген албандардың 
(Үлкен Орданың руы) билеушісі Тезек  сұлтанның аулына барады»; 

 «Шоқанның қырғыздар туралы жазған əңгімелері өте қызық болатын. Əрине, ол басшылары 
оның ағалары Саржан мен Кенесары болған қырғыз көтерілісінің тарихын қызықтырақ етіп жаза 
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алатын еді. Осы  тарих жөніндегі əңгімелерді қырғыз өлеңдерінен алынған үзінділер, мақал-
мəтелдер, халық аңыздары жəне ұлттық салт-дəстүрлермен байытып отырды»; 

 «Шоқан қырғыздар бейбіт сүйгіш халық екенін дəлелдегісі келді, олар — ұры-барымташылар 
емес, бейбіт сүйгіш бақташылар. Олардың киімдеріне, қару-жарақтарына қараңдар, — деді ол. 
Оқ-дəрілері бар шекпен, қайқы қылыш, т.б. оларға беймəлім; олардың киімдері — халат, қаруы — 
табынның ішіндегі жылқыны ұстайтын сырғауыл»; 

 «Шоқанның өз халқын сүйгені анық еді. Қырғыздан шыққан қызметшілерге, қайыршыларға 
нəзік ілтипатпен жəне ізгілікпен қарай бермейтін, мүмкін қырғыздың қарапайым адамдарына 
сүйіспеншілік болмаған шығар, бірақ оларға жақсылық жасау жəне өз халқының болашағы үшін 
қызмет жасау оның арманы болатын. Ол, ең алдымен, қырғыз халқын, содан соң Сібірді, содан 
кейін Ресейді, сонан соң барып бүкіл адамзатты жақсы көретінін айтатын. Орталық Азиядағы 
бай адамдар бір-біріне сыйға тартқанды жақсы көретін бірінің ішіне бірі салынған сол 
күңгірлік сандықтар сияқты бір сүйіспеншілік екіншісімен ұласып жатты. «Егер орыстар 
қырғыздарды сабап жатса, онда орыстарға қарсы шығамын, — деді ол, — ал егер француздар 
орыстарға қарсы соғыс ашса, онда менің жүрегім орыстар жағында». 

Г.Н.Потанин Шоқанның кемеңгерлігін жоғары бағалаған. Оның қазақ қоғамындағы алар орнын 
болжаған: «Шоқанның мінезінде Пушкин немесе Лермонтовтың мінезіне ұқсас белгілер бар 
болатын... Егер Шоқан қырғыз халқының ішінен оқырман ортасын тапса, өз халқының кемеңгері 
болып шығар еді. Сондай-ақ өз жерлестерінің əдебиеті пайда болуының негізін қалар еді».  

Орыс (Г.Н.Потанин) жəне қазақ (Ш.Ш.Уəлиханов) халықтарының атақты екі өкілінің саяхатшы-
географ ретінде қалыптасу жолы бірге өткен. Бұл туралы Г.Н.Потанин Н.И.Веселовскийге жазған 
хатында: «Мен Шоқанмен бар болғаны төрт рет кездесіппін: Омбыдағы корпуста — бес немесе алты 
жыл; кейін Омбыда офицер болған кезімізде, мен казак офицері болып Казак əскери басқармасында 
қызмет еттім, Шоқан Гасфорттың адъютанты болған кезінде — екі жыл, содан соң Петербургте бір 
жылдай жəне ең соңғы рет Омбыда жолығыппын» [7], — деп жазған. 

Г.Н.Потанин Шоқан Шыңғысұлы қайтыс болғаннан кейін оның артында қалған ғылыми 
мұрасын жинап, бастыру ісіне үлкен үлес қосты. Ол өмірінің соңына дейін Шоқан тақырыбынан қол 
үзбеген, аяулы досының өмірі мен қызметі туралы баспасөз бетінде жиі мақала жариялап отырған. 

3. Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894) — орыс  этнографы, археолог, Сібірді зерттеуші, 
публицист. Сібір мен түркі тілдес халықтарды зерттеуге елеулі үлес қосты. Алтай өлкесіне жүргізген 
комплексті экспедициялары үшін (1878, 1880) Орыс география қоғамының алтын медалімен 
марапатталды. Ш.Уəлихановпен жақын таныс болып, ол жайлы көптеген мақалалар жазды [8]. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстанның шығысы, Батыс Сібір өңірін кеңінен 
зерттеуші, Ш.Уəлихановтың досы, пікірлесі болған Н.М.Ядринцев. «Шоқан Уəлиханов туралы 
естеліктер» [9] деген туындысында Шоқанның таланты, қабілеті, ғылымға бейімділігі, оның 
қоғамдық белсенділігі, туған халқының тарихына қызыққандығы туралы былайша суреттеген:  

 «Шоқан Уəлиханов корпуста ізденімпаздық жəне асқан қабілеттілік танытты, ол көп оқыды 
жəне оның сүйікті авторлары Диккенс пен Теккерей болды. Бұл авторлар оған ерекше ұнады, 
себебі Уəлихановтың өзі керемет  əзілқой болды... 

 Петерборда мен Шоқан Уəлихановпен Қашғар сапарынан кейін даңқы жайылған офицер 
ретінде кездестім. Шығыстанушылар онымен таныстықта болып, мен оның əр түрлі шығыстық 
қолжазбалар мен карталармен айналысып жүргенін көріп жүрдім»; 

 «Оған түркі əдебиеті саласы оңайға түсетінін байқадым, себебі ол қырғыз тілін еркін 
меңгерген еді. Ол қытай тілін білмеді, бірақ қытай авторларының аудармаларын қызығып 
оқыды»; 

 «60-жылдары Уəлиханов орыс өмірінің қозғалысы мен жаңаруын бақылап отырды, ең жақсы 
журналдарды оқыды, Костомаров сүйікті профессоры еді, Уəлиханов оны тыңдау үшін 
университетке баратын. Тап осындай қызығушылықпен Уəлиханов Орыс географиялық 
қоғамында не боп жатқанын бақылап отыратын, қырғыз даласы туралы географиялық 
мəліметтермен қамтамасыз етіп, қырғыздар жайлы этнографиялық зерттеулер жүргізіп, 
материал дайындады»; 

 «Ол толыққанды білім алған, зиян əдеттерден аулақ адам еді жəне білімі мен мəдениеті 
жағынан төмен тұрған қандастарына астамсып қарамайтын. Ол өзін қоршаған орыс ортасын 
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түсінді жəне еуропалық өркениеттің негізінде онымен етене болуға əзір еді. Бұл оның өмірінің 
жаңа қағидасы еді»; 

 «Біз онымен 1863 жылы Омбыда қайта кездескенімізде, Г.Н.Потанин қатысқан Струве 
экспедициясынан оралған болатын. Осы кездесуді атап өтіп, біз бір кеш жиналып отырдық. 
Шоқан да осы отырыста болды. Эдуард Струве қырғыздардың казактарды жек көретіні жайлы 
əңгіме қозғады. Кенет Уəлихановтың еріндері кекесінмен дір етіп, өзінің ең жақын досы əрі 
мектептес жолдасы, бұрынғы казак сотнигі Г.Н.Потанинге сондай мейірлене көз тастап, 
Струвенің алдында тұрып былай деді: «Мен қырғыздардың казактарды жек көрмейтініне куə 
келтіргім келеді. Сондықтан да қырғыз ретінде казак досымды құшамын жəне оған арнап тост 
көтеремін». Осылайша, ол Потанинді ыстық ықыласпен құшақтап сүйді». 

Өмірден ерте кеткен Шоқанның атқара алмаған істеріне Н.М.Ядринцев қынжылады, оның 
арманының орындалмағандығына өкінеді: 

«Қырғыздың киіз үйінде бесіктен  шыққан дарынды қырғыз өмірінің соңғы сəтінде өз отанына 
оралып, туғандарының арасында тыныш өмір кешеді. Бұл дарынды туманың өзге өмірді, өркениетті 
көріп, білім алып ақыры, осының бəрінен безініп келген тағдырының бір көрінісі. Бұл безінуде өзге 
елдің мəдениетіне сенбеу, қауіптену, өз-өзін сақтап қалуға деген ниет жатыр. Дəл осы сезімнің 
жетегімен Шоқан Уəлиханов туған жеріне оралса керек. Ескі орта, əдет-ғұрып, туған ел жүректен 
оңай кетпейді, Шоқан өзінің еліне, жеріне адал, халқын сүйетін азамат болып қала берді. Оның 
арманы халқын сақтай отырып, оны еуропалық біліммен сабақтастыру еді. 

Көп жыл өткеннен кейін біз Шоқан Уəлихановтың бейітіне арнап ескерткіш тұрғызу жайлы 
сөйлесуге келген Шоқанның туыстары, екі қырғыз қартты көрдік. Олардың бірі сұлтан Мұса 
Шорманов болатын. Бұл тілекті генерал-губернаторлардың біреуі айтса керек. Жоңғарияға саяхат 
жасаған, География қоғамының мүшесі бұған, əрине, лайық болатын. 

Қариялармен əңгімелесе отырып, біз қазақ даласының өкілдері — қарттардың көз жасының 
куəгерлері болдық. Шоқан өз ұлтының мақтанышы жəне сүйікті ұлы болды. Жəне ол естеліктерде де 
осылай қала бермек», — деп жаза отыра, орыс зерттеушісі қазақ халқының ғұлама ғалымының 
шығармашылығының өз халқы, жалпы өркениет пен ғылым үшін өлместігін атап көрсеткен.  

Исатай мен Махамбет, одан кейін туысы Кенесары бастаған қарулы көтерілістің жеңілісінен 
кейін өзінше ой түйіндеп, қазақ қоғамына эволюциялық дамудан басқа жолдың жоқтығын түсінген 
Шоқан өмірінің соңғы кезеңінде өз сенімдерінің дағдарысқа ұшырағанын сезінген. Мұны 
маңайындағылар да байқаған. Мысалы, Н.М.Ядринцев оның Түркістан жорығынан əбден қалжырап 
қайтқан кезін былай деп еске алады: «Ерекше дарынды əрі білімді, Орта Азия географиясын 
зерттеумен шұғылдаған, өз халқының сүйікті ұлы, қырғыз Ш.Уəлиханов офицерлік ортада алаңсыз 
өмір кешіп, асқан ақыл жəне тамаша тапқырлық қасиетке ие бола тұрып ол орыс өркениетіне 
күйінішпен қарады, бұратана халыққа жасаған қиянаттарын көріп, қапаланған ол түркістандық 
саяхаттан күш-қуаты сарқылып, далада, қазақ үйінде, көшпенді туған–туыстары  арасында, оларға 
болашақта жақсы өмір сүру туралы үмітін де айтуға шамасы келмей, өкпе ауруынан қайтыс болды» [10]. 

4. Ш.Уəлихановтың саяхатшы-географ ретінде қалыптасуына Орыс география қоғамы 
өкілдерімен тығыз қарым-қатынаста болуының игі əсері аз болған жоқ. Олардың ішінде Шоқан 
Шыңғысұлының саяхат жазбаларының жарық көруіне Орыс география қоғамының хатшысы 
Ф.Р.Остен-Сакен қамқорлықпен қараған. Бұл екі ғалымның достық қатынаста болғандығын 
Шоқанның 1863 жылы 20 маусымда К.К.Гутковскийге жазған хаттарынан айқын аңғарамыз.  

Шоқанды Қазақстан мен Орта Азия халықтары əдебиеті нұсқаларының, сирек кездесетін ежелгі 
қолжазбаларының, өнер ескерткіштерінің көрнекті жинаушысы ретінде бағалай келіп, Ф.Р.Остен-
Сакен «Шоқан Уəлихановты еске алу» деген мақаласында [11]: «Бұл материалдарды жинау үшін 
Уəлиханов еш аянбастан өз халқының аңыздарын, əңгімелерін, поэмаларын ерінбей жазып алып, 
ортаазиялық сөйлеу мəнерін жаттап, жергілікті адамдар тапқан көне дүниелерді қымбатқа сатып 
алды; өміріне төнген қауіп-қатерге қарамастан будда шіркеуіне кіріп, ол жерден сирек жазбаларды 
алды. Осынау құнды дүниелердің ғылым үшін зор маңызды болғандықтан, текке кетпес деп 
үміттенеміз», — деп толғанған.  

5. Мушкетов Иван Васильевич (1850–1902) — орыс геологы, географы. 1874–1875 жылдары 
Тянь-Шаньға, Қаратауға, Сырдария бойында (Қазалыға дейін) экспедицияға шығып бірнеше пайдалы 
қазыналар кендерін ашып зерттеді. 1877–1880 жылдары Орта Азияда жүргізген зерттеулерінің 
нəтижесін «Түркістан» атты еңбегінде (1886–1906) жариялады [12]. 
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И.В.Мушкетовтың байқағанындай: «1858 жəне 1859 жылдары Шоқан Уəлиханов көпес ретінде 
сауда керуеніне еріп алғаш рет Верный қаласы мен Ыстықкөлден Зəукі асуы арқылы Тянь-Шаньның 
барлық жоталарын кесіп өтіп, Шатыркөл көлінен асып Қашғарға барды. 

Уəлиханов мырза өз саяхатының барлық нəтижелерін жариялап үлгермеді; ол тек маңызды 
ғылыми мəні бар, автордың сирек кездесетін байқампаздығы мен мол білімін танытатын бірнеше 
мақалаларын жарыққа шығарды; шыққан тегі жағынан — қырғыз, ол жергілікті халықтардың тілін 
жақсы білді, сондықтан жергілікті халықтардан əр түрлі жəне толық мағлұматтарды одан артық 
ешкім жинай алмайтын еді, егерде ол Қашғардан қайтып келген соң көп ұзамай қайтыс болмағанда 
оның еңбектерінің нəтижелері тіпті жемісті болар еді» [13]. 

6. Семенов (Семенов–Тянь-Шанский) Петр Петрович (1827–1914) — орыс географы, статистик, 
қоғам қайраткері. 1856–1857 жылдары Тянь-Шаньді зерттеп, алғаш оның бет-бедері мен биіктігінің 
сызбасын жасаған. Орталық Азияға бірнеше ірі экспедиция ұйымдастырып, басшылық еткен. Орта 
жəне Орталық Азиядағы, Кавказдағы, Аляска мен Шпицбергендегі бірқатар географиялық нысандар; 
сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлардың 100-ге жуық жаңа түрі Семенов–Тянь-Шанскийдің есімімен 
аталады [14]. 

Ш.Уəлиханов көрнекті ғалым, Орыс географиялық қоғамын басқарған П.П. Семенов–Тянь-
Шанскиймен 1856 жылы Омбыда Тянь-Шаньға бара жатқан сапарында танысқан. Бұл кездесу қазақ 
ғалымының бүкіл ғылыми ғұмырын айқындап берді. Жиырмадан енді асқан жас ғалымның 
Қазақстанның шығыс жəне оңтүстік-шығыс аудандарын, Тянь-Шань мен Ыстықкөл маңын зерттеген 
алғашқы еңбектері Семенов–Тянь-Шанскийдің қолдауының арқасыңда орыс географтарының наза-
рына ілікті. 22 жастағы Шоқан дүниежүзіндегі ең таңдаулы Орыс географиялық қоғамының мүшесі 
болып сайланды. Саяхатшы-ғалымның көптеген зерттеу жұмыстары Семенов–Тянь-Шанскийдің 
тікелей араласуымен қолдау тапқан. Басқасын айтпағанның өзінде, аты шулы Қашқар саяхатына 
ұсынған жəне саяхаттың бағдарламасын жасауға басшылық жасаған да осы Семенов–Тянь-Шанский 
болатын. 

Ол туралы орыс ғалымы өзінің «Батыс Сібірдегі жəне Жетісу өлкесіндегі кездесулер» атты 
естелігінде: «...Мен оған қазір Орыс жəне Берлин географиялық қоғамдарын жəне де бүкіл көзі ашық 
қауымды алаңдатып отырған д-р Адольф  Шлагинтвейттің өлімі туралы дəлелді мəліметтер  жинау 
жəне сол материалдардан, күнделіктерден ең жарамдысын іріктеу үшін поручик Шоқан Уəлихановты 
ұлттық киіммен Қашғарға аттандыру, ал кейін Уəлиханов қайтып оралған соң,  генерал-
губернатордың қарамағында қалдыра отырып, Қырғыз даласы туралы оның жинаған құнды 
этнографиялық жəне тарихи материалдарын өңдеу үшін Петербургке ұзақ уакытқа жібере тұру тура-
лы өтініш жасадым. Бұған қоса мен Уəлихановқа Географиялық қоғамның үлкен қамқорлығын жəне 
жəрдемін уəде еттім [15]. 

Өзіне осындай қолдау білдірген ұстазымен Шоқан өле-өлгенше достық қатынасын үзген емес. 
Ол өмірден өткенде Семенов–Тянь-Шанский Орыс географиялық қоғамының атынан көңіл айтып, 
оның ғылымға сіңірген еңбегіне жоғары баға берді. «Аққан жұлдыздай» жарқырап өте шыққан аяулы 
ғалымның артында қалған қолжазбаларының жарық көруіне үлкен еңбек сіңірді. 

7. Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) — атақты орыс жазушысы. Оның бес жыл 
(1854–1859) өмірі қазақ жерінде — Семей қаласында өтті. Ұлы жазушының творчестволық 
өмірбаянында бұл дəуір елеулі орын алады. Жоғарғы қауымнан өгейлік көріп, қапастан қиналып 
шыққан адамға қазақтың кең даласы шипалы əсер етті. Оның Шоқан Уəлиханов сынды ұлы 
перзентімен достасты. Шоқанмен ол 1854 жылы Омбыда танысқан. Сол жылы көктемде Семейге кел-
геннен бастап өте жақындасып кетті. Бұл табысу Шоқанның да өмірі мен творчествосында үлкен із 
қалдырды. Достоевскийдің Шоқан жайындағы, сол арқылы қазақ халқы жайындағы лебізін 
«Жазушының күнделігі» мен хаттарынан оқуға болады [16]. 

Орыс жазушысы өзінің белгілі хатында [17] Шоқанға: «Сіз мені жақсы көремін деп жазыпсыз. 
Ал мен еш қысылып-қымтырылмай-ақ, сізге ғашық болып қалғанымды жасырмай айтамын. Мен 
ешқашан, ешкімге, тіпті туған бауырымды да сізге құштар болғандай жақсы көрмеппін, қалай бұлай 
болғанын, бір Құдай біледі... 

Өз халқыңыз туралы жерлестеріңнің арасында алғашқылардың бірі болып айтып жеткізу, бұған 
қоса өз Отаныңызға ағартушы ретінде қызмет ету, орыс ортасындағы өз халқының жоғын 
жоқтаушысы болу қасиетті іс, ұлы мақсат емес пе? Сіз еуропаша толық білім алған тұңғыш қырғыз 
екеніңізді еске алыңыз. Тағдыр бұған қоса сізді тамаша адам етіп жаратты, сізге жүрек пен 
кеңпейілділік берді», — деп жазған.  
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Сол кезде Ф.М.Достоевскийді өзіне ғашық еткен Шоқан не бəрі 19 жаста еді. Орыстың əйгілі 
жазушысының өзінен осындай сөздерді тудырған Ш.Ш.Уəлиханов бүгінде тарихтың ірі 
тұлғаларының, жарық жұлдыздарының біріне айналды.  

Түптен келгенде, Шоқан Шыңғысұлы Уəлихановтың өмірі, қызметі, шығармашылығы туралы 
бүкпесіз жазып, оның қызметін ресейлік, еуропалық ортаға таныстыруға өлшеусіз үлес қосқан, осы 
арқылы патша үкіметінің отарлық саясатына қарамастан, сол кезде-ақ ұлттар арасындағы қатынасқа, 
əділетсіздікті басынан кешкен қазақ халқының тарихына, болашағына ниеттес болған 
Н.И.Веселовский, Г.Н.Потанин, Н.М.Ядринцев, Ф.Р.Остен-Сакен, И.В.Мушкетов, П.П.Семенов–
Тянь-Шанский, Ф.М.Достоевскийді халқымыздың нағыз достары деп ұғынып, олардың есімдерін 
көпұлтты Отанымыздың қазіргі жəне келесі ұрпақтарына таныстыру — баршамыздың  борышымыз. 

Қазақстандық ғалымдар мен жазушылардың шоқантану  
мəселесіне арналған еңбектері 

Кезінде кеңестік шектеу саясаты шоқантануға зиянын тигізді. 1917 жылғы  Қазан төңкерісіне 
дейін жарияланған қазақ басылымдарындағы Ш.Уəлиханов жайлы мəліметтер кеңестік дəуірде 
пайдаланылмады. Олар сынға ұшырады. Ə.Бөкейханов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, тағы басқа 
арыстарымыздың Ш.Уəлиханов туралы жазғандары ескерусіз қалды. Ғалым жазып алып, жоғары 
бағалаған «Едіге» жырын сөз етуге тыйым салынды. Шоқан шығармаларының ана тілімізде толық 
жарық көрмей, түрлі сылтаулармен бүркемеленіп келуі де талай құпия қатпарлардан сыр аңғартса 
керек.  

Тəуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін ғана көне жазбалар, пайдалануға тыйым салынған 
əдебиеттер жарық көре бастады. Оларды Ш.Уəлихановтың əдеби мұрасын талдау барысында кеңінен 
пайдалануға, сөйтіп, ғалымның төл əдебиетіміз туралы еңбектерін тиянақты зерттеуге мүмкіндік 
туды. 

Шоқантану саласындағы іргелі еңбектердің авторлары: М.Дулатұлы «Шоқан Шыңғысұлы 
Уəлихан» («Қазақ», 1914, № 71, 73, 76, 77); Ш.Сəтбаева «Шоқан — əдебиетші» (Алматы, 1989); 
Р.Бердібаев «Шоқан Уəлиханов» («Қазақ фольклористикасының тарихы». — Алматы: Ғылым, 
1988, 47–91-б.); Х.Сүйіншəлиев «Шоқан Уəлиханов (1835–1865)» («Қазақ əдебиетінің тарихы». 
Алматы, 1997, 813–836-б.) т.б. Бұл еңбектерде Шоқанның əдебиеттанулық ой-пікірлері жалпы 
қарастырылған.  

Ғалымның «Манас» дастанын зерттеген еңбегі өте маңызды М.О.Əуезов Шоқанның бұл 
саладағы еңбектерін жалғастырып, «Манасты» жете зерттеген арнайы еңбек жазып қалдырды. Мұны 
М.Əуезовтің «Əр жылдар ойлары» (1959) атты кітабынан оқуға болады. 

Атақты жазушы С.Мұқанов та Ш.Уəлиханов шығармашылығын зер сала зерттеп, соны еңбектер 
жазды. Мысалы, оның «Жарқын жұлдыздар» монографиясы — Шоқан мен Абай шығармашылығы 
туралы соны зерттеу. Жазушы қаламынан туған «Шоқан» пьесасы мен «Аққан жұлдыз» трилогиясы 
тамаша ғалымның көркем бейнесін жасап, оның есімін кейінгі ұрпаққа паш еткен туындылар болып 
отыр. 

Ш.Уəлиханов мұраларын зерттеуде академик Ə.Марғұланның атқарған еңбегі аса зор. Оның 
басшылығымен жиылып-теріліп, тыңғылықты түсініктемелерімен екі мəрте жарық көрген Шоқан 
Шыңғысұлының бес томдық шығармалар жинағы — айрықша құнды қазына. 

Ə.Марғұланның қызы Дəнел ол туралы өз естелігінде былай дейді: «Əкем үшін Шоқан 
Уəлиханов — баға жетпес ұлы тұлға. Ол — қазақ арасынан шыққан еуропалық деңгейдегі тұңғыш 
ғалым. «Білімдінің күні жарық» дейді ғой. Ол жаққан жарық — мəнгілік жарық! Ол өз білімін қазақ 
мүддесімен байланыстыра білді. Рас, оның əлемді тануы қазақтан өзгеше болды. Шоқан нағыз 
патриот еді. Бала күнінен Айғаным əжесінің ертегі, жырларына қанып өскендіктен, болмысы, санасы 
таза қазақы қалпын сақтады. Ол — этнограф та. Нансаңыз, оны өмір бала жастан ғылым жолына 
бұрды. Қазақтың тұрмыс-тіршілігін, жырларын қағазға түсіріп, жаза берді, жаза берді. Яғни ол 
ғалымдық жолын бұғанасы қатпаған бала күнінен бастады десек болады. Ғасырлар бойы жинақталған 
ұлтымыздың əдебиетін, өнерін, тарихын қаймағы бұзылмаған кезінде көріп, сол қалпында жазып 
кеткендігі үшін де біз оған қарыздармыз. Шоқан шығармалары — ата-бабаларымызға қатысты 
ілімнің қайнар көзі. 

Шоқан туындылары 1960-жылдардан бастап жинақтала бастады. Əкем көп жұмыс істеді. Бір 
ғана əкем емес, қаншама ғалымдар осы жолда тер төкті. Əлкей Марғұланның ұйымдастыруымен, 
жетекшілігімен, жанкешті еңбектің арқасында Шоқанға қатысты 5 томдық кітап жарық көрді. 
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Шоқанды іздеу, Шоқанды тану жұмыстарын əкем сонау студенттік кезеңдерден бастады. 
Ленинградтың мемлекеттік университетінде студент боп жүргенде де, кейін де ол талай мұрағат, 
кітапханаларды кезіп жүріп, инемен құдық қазғандай еңбек етіп, Шоқан еңбектерін жинақтаған. 
Бірде Шоқанға қатысты өткен жиында бір ғалым маған арнайы келіп: «Айналайын, əкең Шоқанды 
зерттемесе, тамшылатып жинамаса, 5 томдық та болмас еді, біз Уəлихановты білмес те едік, оны 
танымас та едік», — деп ағынан жарылған еді [18]. 

Ə.Марғұлан басшылығымен басылып шыққан Ш. Уəлихановтың бес томдық академиялық 
шығармалар жинағы тамаша ғалымның тұлғасын көз алдыңа толық келтіреді. Шоқан 
шығармаларының баспа бетінде түгел шығуы оның талантының жаңа қырларын тани түсуге 
мүмкіндік береді. Бұған қоса, Əлкей Хақанұлы Марғұланның Шоқан Шыңғысұлына деген, оның 
мұрасына деген ықылас-пейілін, сүйіспеншілігін қалың қауым оның «Шоқан жəне Манас» [19] деп 
аталатын зерттеу кітабынан тағы да анық көз жеткізді.  

Жазушы, географиялық көптеген кітаптардың авторы С.Н.Марков Орта Азияның атақты 
зерттеушісі Ш.Уəлиханов туралы баяндайтын «Шыңдарға бет алғандар» («Идущие к вершинам») 
деген тарихи-географиялық  повесть жазды. Онда XIX ғасырда Орта Азияны мекендеген халықтар 
мен тайпалардың өмірі мен тұрмысы, салт-дəстүр, əдет-ғұрпы жазылған жəне Верный қаласына 
ерекше тоқталып, оның болашағының үлкен екендігі туралы əңгімелейді. С. Марков өзінің жас 
ғалым-қазаққа деген сүйіспеншілігін мына өлең жолдарымен білдіреді [20]:  

Чужая жизнь безжалостней моей  
Зовёт меня... И что мне делать с ней?  
Ведь можно лишь рукою Великана  
В лазоревой высокогорной мгле  
Куском нефрита выбитъ на скале  
Рассказ о гордом подвиге Чокана. 

Өлеңнің қазақша мазмұны [21]:  
Қыршын кеткен басқа жанның өмірі 
Шақырады мені өзіне... Не істесем 
екен енді мен жай табу үшін көңілі? 
Тек Алыптың қолымен ғана 
Жартасына жақұт таудың шыңы асқақ 
Шоқанның ерен ерлігі жайлы əңгімені 
Асыл тастармен ғана жазуға болады оны растап. 

Қазақтың ұлы ойшылы Шоқан Уəлихановтың ғұмыры мен шығармашылығын түбегейлі зерттеп, 
оның сапарларының ізімен жүріп өткен, өмір сүрген жерлерін арнайы аралаған, соның нəтижесінде 
бірнеше кітап жазған белгілі қаламгер — Жарылқап Бейсенбаев. Мəселен, өзінің «Жасын-тағдыр 
жарқылы. Тарихи-ғұмырнамалық хикаят» [22] атты кітабында қазақтың ұлы  ғалымы, ағартушы-
демократы бітіміне ол ғұмыр кешкен мекендер арқылы көз жіберген. Автор əр мекеннің өткені мен 
бүгініне, сол орталардағы Шоқан тағдырына тікелей қатысты көптеген жайларға назар аударған. 
Тарих, архив деректерін пайдалана отырып, ғалым өмірінің бұған дейін мəлімсіз тұстарына барлау 
жасаған.  

Сонымен, халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі Ш.Уəлихановтың қысқа ғұмырында тындырған 
тарихи, əлеуметтік, əдеби еңбектерін; халқы, болашақ ұрпағы жайындағы ой-толғаныстарын; 
парасатты пікірлерін айтудан, жазудан оның замандастары да жалықпаған, шəкірт ұрпағы да 
ешқашан жалыққан емес, жалықпайды да.  

Сөз соңы 

Шоқан Шыңғысұлы Уəлихановтың ғылыми мұрасы 100 жылдан астам уақыт бойы зерттеліп 
келеді. Ол туралы жазылған кітаптар өте көп-ақ.  

Əйтсе де, бұл (Ш. Уəлиханов туралы əдебиеттердің көптігіне қарамастан) оның өмір жолы, 
ғылыми жəне қоғамдық қызметі түгелдей зерттелді деген сөз емес. Мысалы, бүгінгі күнге дейін 
зерттеушілердің қайсысы болса да оның туған жері мен қалай қайтыс болғандығы жөнінде нақты бір 
тоқтамға келген жоқ. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысына Шоқанның көзқарасы 
əлі толық зерттелген жоқ.  

Ғалымның талай хаттары мен зерттеулері сол күйі таптырар емес. Олардың Ресейдің құпия 
қоймаларында бүркеліп жатуы да мүмкін. Əрине, талайының ұшты-күйлі жоғалғаны — амалсыз 
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мойындайтын ақиқат. Шоқан мұраларын тəуелсіздік заманы талабы тұрғысынан зерттеу жағына да 
онша көңіл аудара алмай жатқан сияқтымыз. Осының барлығынан шығатын қорытынды — 
Ш.Уəлихановтың өмір жолы мен қызметіне, шығармашылық мұрасына қатысты зерттеулерге нүкте 
қою əлі ерте.  

Сөз соңында айтарымыз, ХІХ ғасырдың өзінде орыс ғалымдарынан жоғары бағасын алып, 
«Шығысты зерттеу əлемінің аспанынан аққан жұлдыздай өте шыққан» Шоқан ХХІ ғасырда да ғылым 
үшін маңыздылығын мысқалдай да кеміткен жоқ. Өз халқы үшін оның ағартушылығы мен 
этнографтығы, ауыз əдебиетін жинаған еңбегі тағы бір төбе. Қамшының сабындай аз ғана ғұмырында 
халқына мол мұра қалдырған Шоқанды қай қырынан да жан-жақты, терең зерттей түсу, аша түсу — 
бүгінгі жəне кейінгі ұрпақтың ең қасиетті міндеттерінің бірі болып қала бермек.  
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Исследование богатого наследия Шокана Уалиханова 

К 180-летию со дня рождения 

В статье рассмотрен удивительный многогранный талант Ш.Уалиханова как феноменальное явление в 
мировой цивилизации. Уделено особое внимание анализу трудов русских просветителей, посвятив-
ших себя изучению жизни и деятельности казахского мыслителя. Раскрыто значение работ отечест-
венных исследователей и мастеров пера, ориентированных на познание крупных достижений в раз-
личных сферах науки гениального ученого. Автором отмечено, что еще имеются «белые пятна» в изу-
чении жизни и деятельности этой яркой нестандартной личности, а также высказано мнение, что в бу-
дущем требуется более обстоятельно изучить вклад казахского ученого в мировую науку.  

 

R.S.Karenov  

The investigation of the rich heritage of Shokan Ualikhanov,  
left his mark in the world of science as a meteor flashed 

To the 180th anniversary of his birth 

It's considered an amazing multi-faceted talent Sh. Ualikhanov as phenomenal phenomenon in world civiliza-
tion. It pays special attention to the analysis of works of Russian educators who have devoted themselves to 
the study of life and activities of the Kazakh thinker. The significance of the work of local researchers and 
masters of the pen-oriented knowledge of the major achievements in various fields of science genius scientist. 
It is noted that there are still «white spots» in the study of the life and activities of this vibrant custom person-
ality. Showed the view that in the future requires a more detailed analysis of the contribution of the Kazakh 
scientist in the world of science in the functioning of the republic as an independent state in the world com-
munity of nations. 
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Таңжарық ақынның шығармашылық ғұмырнамасы 

Мақалада Таңжарық ақын өлеңдерін өзінің өмірінен, бастан кешірген тағдырымен бірлестікте қарау 
басты мақсат ретінде алынған. Ақын туындыларының тарихи негізі, туу себептері өз өміріне, көріп-
білген оқиғаларына барып тірелетіні жүйелі түрдегі бір сабақтастықта қарастырылады. Қытайдағы 
қазақ əдебиетінде  Таңжарық Жолдыұлының өршіл де өміршең тұлғасы көркем туындыларын əдеби-
теориялық тұрғыда талдаулар жасау арқылы бағаланады. Күрескер  ақынның  тар жол, тайғақ кешулі 
қысқа ғұмырында қалдырған мұрасы зерттеу мəселелері нақты сөз болады. 

Кілт сөздер: Таңжарық ақын өмірі, шығармалары, тарихи негізі, мұра, шешендік өнер, эпос, жыр, 
аңыз. 

 
Жүрегі жұртым деп соғып, халқының азаттығы мен өркениетке жетуі үшін қаламын қару ете 

білген, өз елінің бостандығы мен бақыты үшін талантын аянбай арнаған, өмірін құрбан еткен айтулы 
ақындардың бірі — Таңжарық Жолдыұлының өмір сүрген дəуірі бізге əрі жақын, əрі алыс деуге 
болады. Жақын болатыны ол тарих қойнауына күні кеше ғана жылжыған ХХ ғасырда өмір сүрді. 
Алыс болатыны өзге жұртта, бөлек қоғамда жасады. Тағдыр оның маңдайына бұралаңы көп күрес 
пен азапқа толы өзгеше өмір сыйлады.  

Таңжарық Жолдыұлы 1903 жылы наурыздың 15 жұлдызында Шынжаң Іле Қазақ автономиялы 
облысына қарасты Күнес ауданындағы Қамысты деген ауылда дүниеге келді. Бала Таңжарық он 
жасында Мыңбай деген молдадан дін оқуын оқып, араб əліппесі негізіндегі шағатай жазуында 
сауатын ашады. Ауыл молдасынан үш қыс оқығаннан кейін ауылдық медреседен бірнеше жыл үздік-
создық оқыды. Ол оқыған оқуына қоса халық арасындағы ауыз əдебиеті мұраларымен танысып, 
халық ақындарын ұстаз тұтты. Сол өңірде өлең-той, шілдехана, айтыс, бəйіт айту болса, Таңжарық 
одан қалмады. Сөйтіп, бала күнінен өлең құмарлыққа салынған ол кімнен шешендік өнер мен жақсы 
əн байқалса, соны жағалады. Кімде өлең кітап болса, жабысып сұрап алып, соны күндіз күлкі, түнде 
ұйқыдан қалып көшірді, жаттады. «Қобыланды», «Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қамбар», «Қозы 
Көрпеш-Баян сұлу», «Қыз Жібек», «Айман-Шолпан», «Лəйлі-Мəжнүн», «Біржан-Сара», «Мың бір 
түн» сияқты халықтық жəне шығыстық эпос, жыр, аңыз, ертегі Таңжарыққа сол тұста таныс болды. 
Оның ақындық өнері сол қазақтың батырлық, ғашықтық эпостарын жаттаумен жарыса 11–12 жаста 
басталды. Ар жағынан жыр ағыны кернеп тұрған өжет бала алдына не кездессе де тайсалмай, 
қысылмай соны өлеңге қосты. Бұл тұстағы өлеңдері, əрине, бала Таңжарықтың жасына, жасаған 
ортасына байланысты еді, дені ауылдағы кейбір сорақылықтар мен өз құрбы-құрдастарына арналған 
тапқыр да тық етпе дүниелер еді.  

Таңжарық 1919 жылы күзде Күре қалашығындағы монғол-қазақ мектебінің қытай тілі сыныбына 
оқуға түседі. Ол кез Іле өңірін милитаристер билеп тұрған заман, аймақ орталығы Қорғас ауданына 
қарайтын Күре қалашығы болатын. Іле Дубаны өзінің сойыл соғарлары мен бек-төрелерінің 
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балаларын оқытуға арнап, сол қалашықтан 1910 жылдың орта шенінде жеті жылдық мектеп ашқан. 
Дубан жағынан осы мектепте оқуға Таңжарық ауылына бір бала салық болып түскенде, қараңғы 
халық арасынан «баламыз қытайша оқыса, қытай болып кетеді, оқу қаражатын қалай төлемекпіз?» 
дегендер шығып, балаларын бұл оқуға жіберуден қашқалақтайды. Сонда жоқ-жітік Жолдының ұлы 
Таңжарық суырылып шығып, сол салыққа мені жіберіңдер деп өзі тіленіп, оқуға кетеді.  

Бұл мектепте үш жылдай оқып, қытай тілін, қытай жазуын меңгерген Таңжарық танымдық 
тұрғыда мүлде биік сатыға көтеріледі. Мектеп қабырғасында жүріп болашақ ақын бергі жақта іргелі 
қазақ елі барын, өркендеген мəдениет, өскен əдебиет барын біледі. Ерте есейген, көкірегі ояу бала 
жігіт көзбен көріп, өнеге алмақ, оқып, жоғары білім игермек, əділет таппақ болып, Күредегі оқуын 
қанағат тұтпай, 1923 жылдың қаңтарында Шапшал ауданының батысындағы Қалжат шекарасынан 
Қазақстанға қашып өтеді. Келген бойда Нарынқол ауданындағы жұраттас жақыны Кəрібай ауылын 
паналайды. «Жұратшылап, тағы бір жақтан оқу іздеп келдім», — деп, өзін жергілікті өкіметке 
мəлімдейді. Сол жергілікті ұйымдардың қамқорлығы жəне туысқандарының көмегімен Таңжарық 
оқуға түседі. Сол кезде Қазақстан баспасөзіндегі алаш ұранды ақын-жазушылардың 
шығармаларымен танысады, бұдан тыс қазақ тіліне аударылған əлем əдебиетінің классиктерін оқиды. 
Əсіресе Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев мұраларына ерекше зейін қояды. Əлихан Бөкейхан, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Шəкəрім Құдайбердіұлы, Мағжан Жұмабай, Міржақып Дулат сынды қазақ 
зиялыларының шығармаларымен танысу нəтижесінде жігерін шыңдай түседі. Оқуға қосанжарлатып 
өлең де қуады. Талай жерді, талай елді аралайды. Көптеген ақын, небір шешен, төкпе жыршылармен, 
қоғам қайраткерлерімен танысады. Топ жарып бəйге бермей жүрген Қойдым деген əйел ақынмен 
айтысады. Бұл жақтағы игі жақсылардың өнеге-нысандарымен танысу, жаңаша білім алу, жаңа 
қоғамды аралап көру Таңжарықтың қоғамдық санасының бір белестен бір белеске көтерілуіне аса 
маңызды ықпал етті. Ақын ақиқатты ту қып көтеруден тайынбайтын, халық, ұлт намысын ешкімге 
таптатуды қаламайтын, қырағы, принципшіл азамат болып қалыптасты. Ол ел-жұртын қара түнек 
қорлықтан құтқаруға, гүлдендіруге, шынайы əділетке кенелтуге, ізденіп тапқан ақиқаттары мен білім 
санасын өмір бойы сол жолға арнауға берік бел байлайды. 

Содан үш жылды өткеріп, 1925 жылдың соңында қоржын толтырып, көркем əдебиеттерін алып, 
ауылына қайтып оралады. Қазақстанда болған аз уақыттың ішінде-ақ ой-сана, пайым-парасат, 
жасампаздық позиция жағынан жаңа бір биік белеске көтерілген ақын ел-жұртқа Қазақстаннан 
көрген-білгендерін, оған қосып əділет, еркіндік, теңдік, бақытты өмір жөніндегі жаңа пайымдарын 
өлеңмен елге таратты. Поэзиясында сыншыл реализмнің белгілері айқын байқалды. Сол тұстағы 
қоғамның кереғарлығын, билік басында отырған шонжарлардың жəне қанаушы саясаттың «сойыл-
соғары» болған жергілікті бай мен бектердің халыққа жасаған озбырлық қиянаттарын өз поэзиясында 
аяусыз əшкереледі. Осы «қылмысы» үшін ақын «Таңжарық ел ішінде теріс үгіт жəне «қызыл» 
орыстың сөзін таратып жүр» деген жаламен ұлықтар тарапынан 1926 жылдың күзінде тұтқындалып, 
Құлжадағы Даутай Жамбылының зынданына салынды. Алайда ақын оған бола, алған бетінен қайтып 
жасып кетпеді. Теңсіздік, əділетсіздік, озбырлықты айыптаудан тіл тартпады. Алдағы күндерден 
күдерін ешқашан да үзбеді. Оған мына өлең жолдары куə: 

Тартынба бір есептен жаудан, Тəке, 
Болса да бастан бағың ауған, Тəке. 
Қызық көп өмір болса көретұғын, 
Біткен жоқ осыменен саудаң, Тəке. 
 
Ей, Тəке, құлағың сал мына сөзге, 
Қызығып жүргенім жоқ пұл мен бөзге. 
Көңілінде көздегенің шын əділдік, 
Ойласам арманым жоқ онан өзге.  

Ақындарының тұтқындалуына қазақ елінен наразылық туылады. Ақын да зынданда тек 
жатпайды. «Ел-жұрттың өлең жаздым атын салып», — деп ел-жұртына жəне «Сəлем де Алпекеңе», — 
деп, ел ақалақшысы Алпысбайға жазған хатында:   

Сыртым сау, ішім түтін, қапалықпен, 
Бұл күнде көңілім жүдеу, қасіретім мол. 
Тереңге түсіп кеттім, ұстар тал жоқ, 
Ел-жұртым, есіңе алып, жардамшы бол! — 
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деп еліне шағынса: 
Бұқараң қай жеріңе мəз болады, 
Басына келген дертін қаға алмасаң. 
Бұл менің итте болса бұқарам деп, 
Бір кезек нең кетеді хабар алсаң.… 
Қойшы да баққан қойын түгендейді.… 
Келер деп сенен опа ойға алмаймын, 
Сонда да сені ойламай қоя алмаймын, — 

деп базыналық айта, Алпысбай ақалақшыға да тілек білдіреді. 
Ел-жұрты ақынның тілегін жерде қалдырмайды: «Азаматымызды босат, болмаса тартып 

əкетеміз», — деп ұлыққа арызданады. Қасына азаматтар қосып беріп, əкесі Жолдыны Даутайдың 
жамбылына жібереді. Алпысбай ақалақшы да ақын базынасы мен тілегінен аттап өте алмайды. 
«Таңжарықты босатып бер», — деп ол да өтініш айтып, сол заманның қабындап тұрған өз жосыны 
бойынша Жамбыл мəнсаптыларының обыр көмейлеріне пара тығындайды. Бір жылға жуық уақыттан 
соң, Таңжарық ақыры ел-жұртының көмегімен зынданнан да босап шығады. Бұдан былай ақын бай-
манаптарды мінеп-шенеумен қоса, күрделі əлеуметтік тақырыпқа да ойысты. Ол халықты ояту 
тұрғысында ағартушылық сипаттағы өлең-жыр жазып ғана қойған жоқ, қоғамдық, əлеуметтік істерге 
де белсене араласты. Шығармаларында азаматтық əуен, жауынгерлік рух күшейді. Отызыншы 
жылдары Шынжаңда етек алған демократиялық қозғалыс ақынның тынысын кеңітіп, оған біраз жол 
ашқан сияқты болады. Осы тұста Таңжарық көп жұмыстар атқарып үлгереді. Жаңадан шыға бастаған 
«Іле газетінің» тұңғыш редакторы болады. Құлжа қаласындағы ұлттық театрдың негізін қалап, оның 
алғашқы шымылдығын Бейімбет Майлиннің «Шұға» атты пьесасымен ашады. Газет бетінде «Оқып 
көр газетімді», «Осы таң кімнің таңы», «Мыс қазан» т.б өлеңдерін жариялайды. Бұл туралы мына 
жолдарды оқып көрейік: 

Қалың ел, қазақ, енді аш көзіңді, 
Оқып көр газетіңді — өз сөзіңді. 
Əділет, шындық жолын үйретеді,  
Ашады ашты шайдай аң сезімді. 
Айнадай жарқыратып көрсетеді, 
Мін бар ма, қолыңа алып көр өзіңді... («Оқып көр газетімді»). 
 
Осы таң кімнің таңы — жетім таңы, 
Күн кешкен күңдікпенен жесір таңы. 
Теңдікке қолы жетпей күңіреніп, 
Қорлықпен өтіп кеткен есіл таңы. 
 
Таңы атпай, айы батып, түнек кешкен, 
Қатарға ғаріп-қасер келсін тағы. 
Көзіңді аш, езілген ел, таң сенікі, 
Айырып дос пен қасты жете таны («Осы таң кімнің таңы»). 

Бір құптарлық жай сол кездегі Құлжа қаласында қоғамдық сананың оянуы тұрғысынан 
көпшілікті əдеби-мəдени шараға жұмылдыру, сол арқылы халықтың сауатын ашу, өркениет бағытына 
жетелеу мақсатында туыстас ұлттарды бөліп-жармай бірлікте іс-қимыл жасау еді. Бұл орайда да 
Таңжарықтың ұйтқы болып, жақсы істің басында жүргендігі жөнінде Д.Мəсімханұлының: 
«Көп өтпей Құлжа қаласына келіп, Аймақтық қазақ-қырғыз ұйымында əдебиет-мəдениет саласын 
басқарды. Онда, негізінен, мəдени топтар ашу, əдеби кештер өткізу істері жолында белсене тер төкті. 
Бұл тұста Іле өңірінде əлі де болса қазақ тілінде газет, театр дегендер атымен жоқ еді. Ақын 
Таңжарықтың белсенділігі мен ұйымдастыруы арқасында Құлжа қаласында «Іле газеті», Қазақ 
театры дүниеге келді. Бұл 1930-жылдардың орта шені еді. Осы кездерде ақын, бір жағынан, газеттің 
қауырт редакциялық жұмысымен айналыса жүріп, тағы бір жағынан — қойылымдарда бас ролдерде 
ойнап жүрді», — деп жазғанындай, ел өміріне мəдениет ұрығын сеуіп, санасын оятуға құлшына 
кірісті [1]. Бұлардан сырт ақын ауылдық мектептер құруға, оған қазақтан оқытушылар дайындауға 
қолғабысын тигізді. Осы барыстардың барлығында да ол жауапты міндеттер өтеді. Бірақ бұл уақытша 
ғана толас болатын. Көп ұзамай Шынжаң аспанында қара бұлт үйіріліп, ел басына ауыр апат төнді. 
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Төңкеріс пен демократияға опасыздық жасап, милитаризмге бет бұрған Шың Шысай өкіметі 
халықтың саналы деген азаматтарын қойдай көгендеп, Үрімжі түрмесіне апарып тыға бастады. 

Сонымен, Таңжарық 1940 жылдың басында Үрімжі түрмесіне айдалып кете барады. Сол 
жатқаннан мол жатқан ақын əйтеуір абақтыда өлген жоқ, өлгеннен басқа қорлық пен қинаудың бəрін 
көрді. Əрине, Гоминдаң билеушілері ақынды абақтыға отырғызу арқылы өздерінің оңбай ұтылғанын 
білген жоқ. Ол Гоминдаң жендеттерінің қаныпезер қаталдығын əшкерелейтін ең тамаша өлеңдерін 
осы түрмеде отырып жазды. Жеті жыл бойы ақынның үні бір толастамай, оның өлеңдері ауыздан 
ауызға таралып, жауларының бетіне қарғыс таңбасындай басылып жатты. Абақтының азапты 
шындығының нақты суреті жасалды. Ол туралы жазылған ақынның «Түрме халі», «Түрме тарихы» 
атты шығармалары барша қазаққа əйгілі. 

Таңжарық Үрімжі түрмесінде жатқанына 4 жыл шамасы боған кезде Шың Шысай Кеңес 
Одағымен достық қарым-қатынасын үзеді жəне Гоминдаң орталығы құлау қауіпінде қалған билігін 
сақтауға жанталасып, халықтың қарсылығы күшейген Шың Шысайды 1944 жылы күзде Шынжаңнан 
ауыстырып əкетеді. Оның орнына У Жуңшин дегенді Шынжаңды билеуге əкеледі. Өзін бояп 
халықтан бедел табу үшін ол Шынжаңға келе салып, Шың Шысай кезінде қамауға алынған 
адамдардың бір бөлігін абақтыдан босатады. Сол қатарда Таңжарық та абақтыдан босайды. Ақын 
өзінің бұл жолы абақтыдан босауын: 

Бір күні жаңадан бір жуши келді, 
Түрмені тексерген боп жымси келді. 
«Бұл өзі əділетсіздік жұмыс екен, 
Барлығын түзетемін», — деп қыңси келді. 
Ұзамай қолдарына қағаз беріп,  
Шығарды айтқанындай бір мұнша елді. 
Қуандық, жолықтық деп жанашырға, 
Болмадық түсінгендей арғы сырға. 
Өңім бе, не болмаса түсім бе деп, 
Солардың мен де шықтым арасында, —  

деп суреттейді. 
Ол кезде Үрімжіде қазақ, ұйғыр жастары мен алғабасар зиялыларының Гоминдаңға қарсы 

төңкерістік жасырын ұйымы бар еді. Ұйымның мақсаты 1945 жылы мамыр күні Үрімжіде көтеріліс 
жасап, Үрімжінің шығыс қақпасы Дауаншыңды бекітіп, арғы жағы Құмыл партизандарымен, батыс 
жақта үш аймақ төңкерісшілерімен тоғысу болатын. Абақтыдан шыға салып, көкіректе қайнап 
жүрген мақсаттары үшін Таңжарық осы ұйымға қатынасады. Үрімжі қаласында, Нəнсəн тауындағы 
қазақтар арасында, Манас төңірегінде төңкерістік құпия жұмыстарда болады. Бұл қызметті бірнеше 
ай жалғастырады. Артынан сатқындар ұйымды əшкерелеп қойып, сол себептен Таңжарық қайтадан 
тұтқындалады. Осы ұсталған бетінде ол 1946 жылдың күзіне дейін Үрімжі абақтысында қамалады. 

Үрімжі абақтысында жоғарыдағыдай екі рет қамауда болған барысында Таңжарық ақын 
Гоминдаң тұтқындаған көп ұлттың озық ойлы адамдарымен пікірлес болады. 

Өлсек те біздің өлмес атағымыз, 
Белгілі істеп жүрген шатағымыз. 
Алыстан алтын сəуле бір күлімдер, 
Болғанмен қазір түнек жатағымыз. 
Алатын құнды қуып иеміз бар, 
Біз де елміз — шөберелі, аталымыз. 
Зұлымға қарсы тұрғанымыз, 
Ол да рас құпия ұйым құрғанымыз.  
Кекпенен қолымызға құрал алып, 
Желкеден Гоминдаңды ұрмағымыз. 
Қашан да теңдік алмай тұра алмаймыз, 
Бұл ойды басқа жаққа бұра алмаймыз, — 

деп əділет, ұлт теңдігі, еркіндік, гүлдену жолындағы өшпес мұратын көк алмастай шыңдай түседі.  
Жазып өлең, оқып өл… 
Өлейін, өлсем-дағы айтып-айтып. 
Шыдайды дəтім қалай тірі жатып?! 
Деген ғой «мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік», 
Буынар белін біреу бір нығайтып, — 

деген жолдардан ақынның жауынгерлік рухының қоғамдық сипат алғанын көреміз. 
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1946 жылы үш аймақ үкіметі мен Үрімжідегі Гоминдаң билеушілері арасында он бір тармақты 
бітім жасалады. Сол он бір талаптың бірі ретінде «Гоминдаң түрмесіндегі саяси қылмыстыларды 
тұтас босату» белгіленеді. Осылайша жұрт қатарлы Таңжарық ақын да ауылына оралады. Ұзамай, 
ақын өкпе ауруына шалдығып, ақыры осы аурудан 1947 жылы 6 тамызда қайтыс болады.  

Аяулы ақын осылайша қамал бұзар шағында, кемеліне келген кезінде мезгілсіз мерт болды. 
Алайда азамат ақын тар жол, тайғақ кешулі қысқа ғұмырында артына ұшан-теңіз, тозбас мұра 
қалдырып кетті.  

Ендеше, ақын шығармаларының жай-күйіне келер болсақ, бүгінге дейін табылып, жарияланған 
ақын шығармаларының көлемін ең соңғы түгел тұяғы дей алмаймыз. Ақын шығармаларының бір 
бөлімі Қытайдағы аты шулы «Мəдениет төңкерісі» кезінде өртелді. Халық арасында ауызша таралып 
жүргендері «тайлы-тұяғы қалмай» жиналып болған жоқ. Қытайдағы əдебиетші қауым ақын мұрасын 
жинауды, реттеуді, жариялауды із суытпай əлі де жалғастырып келеді.  

Таңжарық Жолдыұлының өлеңдері 1930 жылдардың орта шенінен бастап жарық көре бастады. 
Яғни, ақынның сол тұста өзі бас болып шығарған «Іле газеті» жəне «Алға» газетінде «Оқып көр 
газетімді», «Құттықтау», «Осы таң кімнің таңы?», «Мыс қазан», «Шынжаң нұры», «Жастар таңы», 
«Жас күнім», «Саңқылдап көкке самғап» қатарлы өлеңдері жарияланды [2]. Бұлар ақынның көзі 
тірісінде жарық көрген туындылары болып есептеледі. 1949 жылдан кейін де ақын өлеңдері мерзімді 
баспасөзде бір мезгіл жарияланып тұрды. 

Ақынның абақты өмірі бастан-аяқ тасқындаған поэзия өмірі болды. Туындыларының басым 
көпшілігін абақты ішінде жазды. Өйткені ақынның саналы ғұмырының көп бөлігі қуғын-сүргінде 
болды, талай азапты көріп түрмеде өтті. Сондықтан Таңжарықты қуғын-сүргінде жүріп есейген, 
түрмеде түлеген ақын деуге де болады. Сол шығармалары арқылы Шың Шысай Гоминдаң дəуірі 
дейтін бір кезеңнің, оның адам қаны сасыған қасап түрмесінің бейнесін жəне өзінің нұрлы мұрат-
мақсатының құнын мəңгілік жоймайтын рухани архивін жəне нағыз келбетін орнатты. Қазақ 
тарихында талай ғұламалардың, талантты ақын-жазушылардың ғұмыры абақтыда сорлап сөнген. 
Таңжарық поэзиясы абақтының жантүршігерлік жауыздық өмірінің күнделігі сипаттас, онда 
абақтыда күн сайын түлеп, жетіліп отырған өздерінің асыл мұрат-мақсаттарынан хабар беретін жеке 
өлеңдер бар. Мұндай жеке бір лирикалық циклді құрайтын Таңжарық ақынның мұрасындай 
мүкəммал мұра сирек. Осындай шыншыл да сыншыл, ұлт жанды, көркемдік қуаты мол ақын 
поэзиясы түрме ішіндегі түрмелестерін баулудың үстіне, сондай қыспақты шақтарда да, қараңғы 
түндегі қара бұлттардың жыртығынан əлемге жарқыратып нұр құйған ай сəулесіндей, зындан-
түрменің саңлауынан құстай ұшып шығып, кең-байтақ сыртқы қоғамдағы ел-жұртымен, қан 
майданда əділдік, ұлттық еркіндік, теңдік үшін сайыста жүрген сардар-сарбаздармен іштей, жүрекпен 
табысып жатты, оларды əділдікке, үмітке, тайсалмастыққа, нұрлы болашаққа сенуге шақырды.   

Қай дəуірдің, қай халықтың қаламгері болмасын, егер ол  шындықты айналып өтіп, өз жанын 
ғана күйіттеп, жалғандыққа жол берсе, онда ол адамның қас талант, халық ұлы болмағаны. Егер ол 
шын талант, үлкен жүректі азамат болатын болса, өзі өмір сүрген дəуірдің шындығын бедерлемей 
тұра алмайды. Бұл тұрғыдан қарағанда, Қытай қазақ əдебиетінің классигі, əйгілі ақын Таңжарық 
Жолдыұлы — өз заманының бар шындығын көркем ой, кестелі тілмен өрнектеп кеткен ұлы тұлға. 
Шындықты шымбайына батыра айтқаны үшін, халық тілегі, ұлт мүддесін жырлағаны үшін, ол теңсіз, 
сүреңсіз қоғамда əділетсіз үкіметтің тегеурініне ілікті. Ширек ғасырға жуық ат қойылып, айдар 
тағылып, орынсыз айыпталды. Қуғын-сүргін көрді, жеті жылға жуық  түрмеде отырды. Алайда оның 
бəрі жүрегінің оты бар, өр мінезді, өжет ақынды жасыта алмады. Жігерін мұқалта алмады. Қайта 
қажырын қайрап, өршелене өрге жүзді. Отты жырларын дауылдата түсті. 

Аса дарынды ақын Таңжарық Жолдыұлының қазірге дейін бізге жеткен мұра саны 25858 жол 
болып, шығармаларының екі томдық толық жинағы Қытайда жəне Қазақстанда 2001, 2002 жылдары 
баспадан шығып, халқымен қауышты. Осы екі томнан тұратын  шығармаларын парақтап көрсеңіз, 
түрмеде жатып (түрме тақырыбы мен басқа тақырыптарда) жазған өлеңдері жалпы шығармасының  
жартысына жуығын иеленгенін байқаймыз. 

Бұл орайда шығармаларын жинап, зерттеуші О. Егеубаевтың ақын өлеңдері мен поэмаларының 
отыз мың жолға жуығы сондай үрейлі, тар жол тайғақ кешу, қысылтаяң жағдайда өмірге келгендігін 
айта келіп: «Ұлтымыздың тарихында арғы бет, бергі бетте қаншалаған бағлан ақындардың жарық 
жұлдызы абақтыда, айдауда сөнгендігін барлығымыз да қанық білеміз. Бірақ солардан бір-екілі 
шығармасы болмаса түрме құпиясын, жауыздық сырын, өзінің жан азабын Таңжарықтай түрме 
түбінде кісендеулі, күлеткілі отырып, қанша мыңдаған өлең жолдарымен қағаз бетіне таңбалап 
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кеткен бірде-бірі болмаған. Таңжарық — бүкіл қазақ əдебиетіне түрме тақырыбын əкелген тұңғыш 
ақын», — деп түйіндеуі шындыққа сай деп білеміз [3].  

Ақынның 1940 жылы тұтқындалуының себебіне келсек, Шың Шысай 1937 жылдан бастап 
«тазалау» жүргізеді. Ол тазалаудың басты мақсаты жергілікті халықтың ішіндегі көзі ашық, көкірегі 
ояу зиялылар мен, ұлтының мүддесін, еркіндік-теңдігін аңсаған, ұлтын гүлдендіруді мұрат тұтқан 
азаматтарды — халықтың  ардагер ұл-қыздарының көзін жою болатын. «Азаматы алаштың — қайран 
Тəкең мен  едім, Өліп кетсем артымда айтыла жүрер өлеңім», — деп жар салған, халықшыл 
қайраткер Таңжарық та, əрине, бұл «тазалаудан» тысқары қалмасы анық еді. Сонымен 1940 жылдың 
басында ақын Үрімжі түрмесіне айдалып кете барады. «Сталин мен Шың Шысай бірлесіп құрған сот 
алқасының Фаленов, Мұқанбаев (Сталин жіберген), Уголин қатарлы əккі сұрақшыларының тергеу 
тезіне алынады. Тергеу үш тілде — орысша, қытайша, қазақша жалғасады. Ол үкіметке қарсы ұйым 
құрған, ұлтшылдықты қоздырған, қазақтарды қоныс аударуға, қару-жарақ тапсырмауға желіктірген, 
қару-жарақ топтаған, көсемді көзге ілмеген,  үкіметтің əмір–саясаттарын сөккен, қазақ тіліндегі 
газетте жауыққан  ой үгіттеп, газет редакциялауда қаталықты күшейіткен, жасап хат жазып, заң 
қызметкерлерінен өш алу қастандығына барған, қашып кету қауіпі бар, күмəн өте күшті, — деп 
қорытынды жасайды» [4]. 

Абақтының сүркейлі, жауыз тұрмысына тізе бүкпей төзе отырып, абақты өмірін, құпиясын, 
Гоминдаң үкіметінің əділетсіздігін, жауыздығын түрме түбінде кісендеулі отырып, сорғалаған 
қанымен қағазға жазып кеткен Таңжарықтай жау жүрек ақын жоқ, сірə. Қысқасы, түрме тақырыбын 
ең көп жазған, кемеліне келтіріп жазған Таңжарық деуге болады. Жеке тақырыптық өлеңдерінің саны 
бойынша алғанда да, абақты жөнінде жазған өлеңдерінің саны жалпы шығармасының салмақты 
орнын иелейді.  

Ақынның шығармалар жинағындағы «Іле түрмесінен», «Тұтқындалу», «Елмен, жермен 
қоштасу», «Абақтыда кім жатыр», «Түрме тарихы», «Түрме халы», «Елес», «Елге амандасу», «Жерге 
амандасу» қатарлы жеке тақырыптарда басылған өлеңдері бір-біріне тұтас желі қуып жазылған. 
Бұларда жалғасқан,  үзуге болмайтын ұзақ бір жүйе жатыр. Яғни, бұл өлеңдерін тұтас бір өмірдің 
сыр-сипатын, қоғамдық, əлеуметтік мəнін қамтыған лирикалық цикл ретінде қарауға болады. Ал 
мазмұн жағынан қарастырсақ, жүйелі, кесек дастан деуге де болады. Бұл туралы профессор Зұфар 
Сейітжанов «Шыңжаң қазақ əдебиеті» атты монографиясында: «Абақты» аймақ əдебиетін қойып, 
бүкіл қазақ əдебиетінде түрме туралы жазылған алғашқы көлемді шығарма болып  табылады», — 
деген-ді [5].  
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С.Искакулы 

Творческое наследие поэта Танжарыка 

Главная цель статьи — ознакомление с деятельностью и творчеством поэта Танжарыка Жолдыулы. 
Отмечено, что историческая основа, причина появления на свет произведений поэта опираются на его 
жизнь, пережитые им события. Целеустремленная личность Танжарыка в казахской литературе в 
Китае оценивается автором через призму произведений в литературно-теоретическом направлении. 
Проанализированы и исследованы наиболее значимые произведения поэта. 
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S.Iskakuly 

The creative life of the poet Tanzharyk 

In this article the main idea is that the songs of Tanzharyk are closely connected with his life and also his 
songs try to follow us to unigue. The historical origion of writer's songs, the reasons of appearing his songs 
correspond to his life and stories which he met, these all aspects are shown systematicly in the article. The 
work of Tanzharyk Zholdyuly is highly apraciated in kazakh literaty in China according to literary 
comparison and theory of literature. Also this article touches all good and bad moment of his short life.  
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Ғұлама ғалым Шоқан Уəлиханов құбылысы — азаматтық  
өркениетке қосылған мол олжа 

Туғанына 180 жыл толуына орай 

Мақалада Шоқан Шыңғысұлы Уəлихановтың өмірі мен қызметі жан-жақты, жүйелі зерттелген. Оның 
қазақ ұлттық əдебиеттану ғылымының іргетасын қалаудағы білімпаздығы көрсетілген. Ғалымның 
елінің тарихын, ауыз əдебиетін, этнографиясын, саясатын жетік білгені туралы айтылған. Кемеңгер 
ойшылдың əр түрлі қайнар көздерге сүйене отырып, көне жазбаларды, жылнамаларды салыстыра 
зерттеуге, тарихи шындықты ашуға мүмкіндігі болғаны жайлы қорытынды жасалған. Шоқанда ұлы 
ғалымға тəн зор қабілет, қажымас ізденушілік, ойлылық қасиеттер күшті екендігі оның кез келген 
шығармасынан айқын аңғарылып отыратындығы дəлелденген. 

Кілт сөздер: қосқан үлесі, ағартушы, саяхатшы, əскери жорық, əдебиеттанушы, шығарма, жыр, 
қастерлеу, шежіре, мұра, сот реформасы. 

 

Кіріспе 

Осыдан 180 жыл бұрын қарашада хан шаңырағында дүниеге келген текті ұл — Шоқан 
Шыңғысұлы Уəлиханов — күллі əлемге өзін де, қазақты да мойындатып кетті. Оның туған елге, 
əлемдік ғылымға қосқан үлесі ұшан-теңіз. 

Ш.Ш. Уəлихановтың өмірі мен қызметі ХІХ ғасырдың 30–60-жылдарымен тұстас келді. 
Қазақстан тарихында XIX ғасырдың ортасы Ресейдің өлкені түпкілікті қарамағына алуымен жəне 
Далаға жаңа капиталистік қатынастардың енуінің басталуымен, ескі феодалдық құрылымдардың 
бұзылуымен ерекшеленеді. Бұл патша отаршыларының реакциялық саясатына табанды қарсылық 
көрсеткен қазақ халқының тарихындағы атаулы кезең болды. 

Осыған байланысты Уəлихановтардың отбасында қарама-қайшылықтар жиі-жиі туындайтын. 
Шоқанның əкесі патша əкімшілігінің қолдауына ие болған Шыңғыс аға сұлтан болып тағайындалды 
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жəне полковник шенін алды. Сонымен бірге ол білімді адам болды, орыс ғалымдарына қазақ 
халқының фольклоры мен тұрмысын зерттеуге көмегін көрсетті. Шоқан өзінің дамуында кадет 
корпусының қабырғасынан шыққан аңғал монархистен демократ-ағартушыға жəне атақты ғалымға 
дейінгі күрделі қарама-қайшылықты жолдан өтті [1]. 

Ш.Уəлиханов өмір сүрген ХІХ ғасырдың ортасы жəне екінші жартысы — қазақтың билігі өз 
қолынан сусып, бодандыққа толықтай мойынсұнған «қарағай басын шортан шалған» заман болатын. 
Осындай дəуірде өмір сүру маңдайына жазылған Шоқан Шыңғысұлының өзі тұрғылас ғалымдардан 
жоғары болғанын қазірде күллі əлем мойындады. Əрине, əлі де мойындалады. Кемеңгер Шоқан сан-
салалы қырымен, ашқан жаңалықтарымен, өлшеусіз еңбегімен ерекшеленеді.  

Қазақтың ұлы ойшылы Уəлихановтың өмірі мен қызметі жайлы деректер 

Кемеңгер ағартушы, шығыстанушы, тарихшы, этнолог, географ, фольклортанушы, суретші 
Шоқан Шыңғысұлы Уəлиханов 1835 жылы қазіргі Қостанай облысы аумағындағы Сарыкөл ауданы, 
Күнтимес қыстауында дүниеге келген. Бабасы Абылай Қазақ Ордасының, атасы Уəли Орта жүздің 
ханы болған. Ал Шоқанның əкесі Шыңғыс аға сұлтан ретінде Аманқарағай округін билеген. 

Шоқанның азан шақырылып қойылған аты — Мұхаммед-Ханафия. Мұхаммед пайғамбардың 
күйеу баласы хазірет Əлидің ең батыр ұлының құрметіне əрі «Болашақтың Мұхаммед-Ханафиясы 
болар ма екен?» деген тілекпен Қалқай ишан балаға осы атты қояды. Бірақ анасы Зейнептің оған тілі 
келмей, сəбиін «Қанаш» деп, ал былайғы жұрт «Шоқан» деп атап кетеді [2]. 

Шоқан əкесі Шыңғыс 1842 жылы ашқан Құсмұрындағы бірінші қазақ мектебінде білім алған 
болатын. Бұл мектепте тарих, география, математика, шығыс тілдері, қазақ эпосы пəндері бойынша 
сабақтар жүргізілген. Осы мектепті бітірген Шоқан əдебиеттен, тарихтан, түркі тілдері поэзиясынан білім 
алып шығады. 

Сонымен, қазақ сөзінің сиқыры мен поэзиясының саз гармониясы Шоқанды бала кезден баурап 
алған: ол қазақтың бай ауыз əдебиетінің үлкенді-кішілі үлгілерін, «Едіге батыр», «Қозы Көрпеш — 
Баян сұлу» сияқты жырларын тыңдап өскен. «Есейген» (əлі отызға жетпесе де) шағында 1861 
жылдары ауырып ауылға келгенде, ол Шөже, Тоғжан, Орынбай, Арыстанбай, Ажар қыз сияқты 
ақындарды тыңдап, сүйсінген. Шығыстың классикалық поэзиясымен де ауылда танысады, оларды да 
жаттап, оқып үйренеді. Осындай қазақша, мұсылманша тілдік таным қоры бар, бірақ бір ауыз орысша 
білмейтін Шоқан 12 жасында, 1847 жылдың күзінде Омскдегі əскери оқу орны — Сібір кадет 
корпусына оқуға түседі [3]. 

Ұғымтал Шоқан орыс оқуын тым жетік меңгеріп, үлкен ілтипатқа қолы жетті. Жиырмаға толар-
толмаста «жарты патша» атанған Батыс Сібір мен Қазақстанның солтүстік-батыс аймағының генерал-
губернаторы Г.Х.Гасфорттың адъютанты қызметіне белгіленді. Сонымен қатар Батыс Сібір өлкесінің 
Бас басқармасы оған айрықша тапсырмаларды орындайтын офицер ретінде қараған.  

1855 жылы Г.Х.Гасфорт Орталық Қазақстанға, Жетісу мен Тарбағатайға əскери инспекциялық 
сапарға шықпақшы болып, бірнеше адамнан тұратын жасақ құрады. Сол жасақ құрамына жас болса 
да Шоқан Уəлихановты қосқан. Өйткені жергілікті халықтың ұлттық ерекшелігін, тұрмыс-салтын, 
тіршілігін, тарихын, мəдениетін одан жақсы білетін оқыған, көзі ашық жан жоқ еді. Гасфорт осы 
сапарында Шоқанның нағыз ғалым екеніне көзі жетіп, еңбегін жоғары бағалайды. Содан бастап оның 
атағы Батыс Сібір əскери ғалымдарының арасында ғана емес, жалпы орыс ғылымының ортасына 
енген азиялық жаңа есім болып таныла бастаған. Келер жылы полковник М.М.Хаментовский 
бастаған экспедиция Ыстықкөл мен Алатау қырғыздарына, одан əрі Қытайдың Құлжа өңіріне сапарға 
шықпақшы болады. Хаментовский бұл сапарына Шоқанды арнайы шақырған екен. Орыс ғылымына 
бұл өлкелер əлі де өз сырларын толық аша қоймаған еді. 

Ш.Уəлиханов 1856 жылы орыс экспедициясымен Ыстықкөл бойына келіп, қырғыздардың 
мəдениеті мен тарихын үйреніп қайтады. Ресей империясының бірінші барлау тапсырмасын 
ойдағыдай орындаған Шоқан, 1856 жылы арнайы тапсырмамен Құлжаға келіп, онда үш ай тұрып, 
көптеген мəліметтерді жинап, Омбыға келеді. Шоқан алып келген мəліметтер жоғары бағаланып, ол 
1857 жылы Императорлық орыс географиялық қоғамына мүше болып қабылданады.  

Шоқан Уəлихановтың 1858–1859 жылдары Ресей империясы үшін сол кезге дейін мүлдем 
белгісіз болып келген Шығыс Түркістандағы Қашқарға жасаған сапары аса қауіпті əрі аса маңызды 
болды.  

Ержүрек саяхатшы бұл сапарда талай-талай қиындықтар мен кедергілерден өтеді, жалған атпен 
Əлімбай болып керуен басының туысы ретінде аттанады, Тянь-Шань биіктерінің бірі Сырт деп 
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аталатын қауіпті əрі адам қадам баспаған биік асуларында түтекке тұншығып, суыққа тоңып, қарлы 
жаңбырда тайғанақтаған ат-түйелері де біраз шығынданып, кейде алыс ауыл тұрғындарының қауесет-
сенімсіздіктеріне де кездесіп, талай бөгеттерді өткеріп, керуен 1858 жылдың 27 қыркүйегінде Қытай 
шекарасынан өткен. Қашғарияда Шоқан 1858 жылдың 1 қазанынан 1859 жылдың наурыз айының 
ортасына дейін болған кезде бұл аймақты — Қашғар қаласы мен Алты шаһар елін терең зерттейді. 
Қоқан ханының Қашғардағы сауда консулы, əрі саяси резиденті, егде тартқан ресми адаммен 
Шоқанның сыйлас, құрметтес болуы сапар нəтижелерінің өнімді де пайдалы болуына едəуір 
жəрдемдескен. 

Ш.Уəлиханов Қашғарияның экономикалық-саяси құрылысын, тарихын, этнографиясын, рухани 
өмірін зерттеген, бұл аймақтың өткені мен сол кездің қалпын жақсы білетін адамдарымен, 
ғалымдарымен, ақындарымен де кездесіп мағлұматтар жинаған, шығыс қолжазбаларының 
бірсыпырасын қолға түсіріп алған, нумизматикалық жəне тау жыныстарының коллекциясын, 
гербарий жасаған. 

Солардың бірінде Мирджай тауы мен Қарақаш өзені аңғарынан шығатын нефрит асыл тасының 
текшелері болған. Зерттеуге қажет деп саналған талай бұйымдар да жиналған. Сөйтіп, бейтаныс елді 
жан-жақты сипаттайтын, əскери, саяси, экономикалық, сауда-саттық жағынан үкіметке де, ғылымға 
да пайдалы бай материал мен сирек деректерді жинап, қиыншылықтар мен қауіп-қатерді көп көріп 
Шоқан керуені 1859 жылдың сəуірінде елге оралған [4]. 

Шоқан Шыңғысұлының осы сапарда Орталық Азияның тарихы, географиялық орналасуы, 
экономикасы, қорғаныс күші, сондай-ақ этнографиясы жайында жазған қолжазбалары орыс 
ғылымына Шығыс Түркістанның ішкі сырын ашып берді.  

Ш.Уəлиханов 1860 жылдың наурыз айында Петербургке келді. Ол мұнда жылдан аса жұмыс 
істеді. Ресейдің сол кездегі ең озық ойлы азаматтарымен танысты. Олармен пікірлес, сырлас болды.  

1860 жылдың 8 сəуіріндегі Үкімет жарлығымен Шоқан Шыңғысұлына штабс-ротмистр əскери 
атағы, 4-дəрежелі Ізгі Владимир ордені жəне бір жолғы көмек ретінде 500 сом күміс ақша берілетін 
болды. Петербургтегі ғалымдар, Бас Штаб пен Сыртқы істер министрлігі Азия мəселесі жөнінен 
Ш.Уəлихановты үлкен бедел тұтты. Солардың ұсынысымен Александр ІІ қазақ ғалымын Азия 
департаментіне қалдыру туралы  1860 жылы 15 маусымда бұйрыққа қол қойды.  

Петербургке келген Шоқан бірнеше мекемеде қатарынан жұмыс істеді. Петербург 
университетінде лекция тыңдады. Бас штабтың əскери-ғылыми комитетінің тапсыруы бойынша 
Орталық Азия мен Шығыс Түркістанның карталарын жасады. Оның редакциясымен «Балқаш көлі 
мен Алатау жотасы аралығының картасы», «Құлжа қаласының жобасы», «Ыстықкөл 
экспедициясының қорытындысына қосымша карта», т.б. дайындалды. Орыс география қоғамы 
мүшелеріне Шығыс Түркістан, Тянь-Шань, Жетісу тақырыбы бойынша лекция оқыды.  

Уəлиханов Петербургтің ғылыми, əдеби қауымымен тез танысып, достасып кетті. Ескі досы 
Достоевскиймен кездесті. Орыстың Шығысты зерттеуші-ғалымдарымен, əсіресе «Орыс география 
қоғамы жазбаларының» редакторы профессор А.Н.Бекетовпен, Азия департаментіндегі 
Е.П.Ковалевский, Ф.С.Остен-Сакенмен, Петербург университетінің профессоры, Құлжада консул 
болған И.И.Захаровпен тығыз байланыс жасады. Захаровпен бірге Азия департаментінің жоғары 
мектебінде түркі тілінен сабақ берді. Алғыр ойы, əр нəрсе жайында өз пікірі, өз пайымдауы бар 
дарынды қазақ ғалымының пəтеріне В.Б.Григорьев, В.П.Васильев, В.В.Вельяминов-Зернов секілді 
шығыстанушы-ғалымдар жиі келіп тұрды [5]. 

Шоқан Шыңғысұлы Петербургте болған бір жыл ішінде көп тыңдады, сөйтіп, көп үйренді, көп 
ұқты. Федор Достоевский мен Сергей Дуровтың пікірлесі бұрынғысынан да озық ойға, биікке құлаш 
сілтеді. Оның алдында биік көрінген нысандай боп, игі мақсаттың ойлы азаматтары тұрды. 

Науқасы меңдеген Шоқан дəрігерлердің кеңесімен 1861 жылы туған еліне қайтты. Өкінішке 
орай, ол Петербургтен оралған бойда ойға алған көптеген ой-арманын, мақсатын іске асыра алмады. 
Атағы шығып кеткен дарын ісіне торма-тосқауыл көп болды. Ел ішінде тұрып, қазақ халқының 
езгідегі тұрмысын көрген Ш.Уəлиханов 1862 жылы Атбасар округінің аға сұлтаны болуға ниеттенді. 
Алайда аға сұлтандыққа сайлана алмай, Омбыға кетіп қалды.  

1864 жылы Шоқан полковник М.Г. Черняевтің əскери экспедициясына шақырылды. Верный 
(қазіргі Алматы) бекінісінен шыққан, Черняевтің басшылығымен жорыққа аттанған əскери жасақ, 
құрамында 68 офицер, 2571 солдат жəне 400-ден астам жергілікті қазақтардан құралған милиция 
тобы, 22 қарулы зеңбірегі бар отряд Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі елді мекендер мен қалаларды 
күшпен жуық арада Ресейге қосуды мақсат етті. Сөйтіп, Ресей мемлекеті Орта Азия мен Қазақстанды 
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отарлауды сол жолы толық аяқтауға тиіс болды. Бұған шетелдерден Ресейдің Сыртқы істер 
министрлігінің Азия елдері департаментіне астыртын жеткен суық хабар себеп болды. Онда 
Ұлыбритания отаршылары Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстік аймағын жаулау қызметтерін 
жандандырып, Қоқан, Бұхара, Ташкент шаһарларына басып кіріп, онда бекем орнығып алу саясатын 
мақсат еткені жайлы еді. Бұл ақпарат сол кездегі Ресей басшыларын қатты қобалжытып, тезірек 
өздерінің ертеден келе жатқан отаршылдық жоспарын іске асыруға итермеледі. М.Г.Черняев өзінің 
əскери жорығына күшпен отарлап алған сол өлкелерді ғылыми негізде түбегейлі зерттеп, 
географиялық картасын жасау үшін ғалым-зоолог Н.А.Северцевты, этнограф Ю.Д.Южаковты, 
суретші М.С.Знаменскийді шақырды. Сол ғылыми-зерттеушілер тобының құрамында талантты да 
білгір ғалым-географ, сұлтан, поручик Шоқан Уəлиханов та болды. Патша үкіметі М.Черняевқа 
жорық алдында мүмкіндігінше Əулиеата, Шымкент, Ташкент қалаларының басқарушыларымен, 
«жергілікті қырғыздармен» өзара келісімге келіп, шу-жанжалсыз, қақтығыссыз, соғыссыз, қантөгіске 
бармай-ақ Ресей мемлекетіне бейбіт түрде қосылуды ұсынуды тапсырды. Ол тапсырманы орындау 
үшін патша үкіметі М.Черняевқа «қазақ жəне татар тілін жақсы меңгерген, тапқыр да білімді штабс-
ротмистр Шоқан Уəлихановты пайдалануға» кеңес берді [6]. 

Осы əскери жорық «Түркістан сапары» деп аталып 1864 жылдың 1 мамырында Верный 
бекінісінен оңтүстік аймаққа аттанды. Бірақ Черняевтің бұл сапардағы қанқұйлы қаталдығы 
Шоқанды ғана  емес, бүкіл Ресейдің алдыңғы қатарлы азаматтарының жанын түршіктірді. Ондай 
қанқұмардың қол астында болғысы келмеген бір топ офицерлермен бірге 1864 жылы шілдеде 
Ш.Уəлиханов Верныйға қайтып кетті. Черняевтің шағымы бойынша бұлардың көбі жазаға тартылды, 
əскери атақтары төмендетілді. 

Верный қаласына оралған Шоқан одан əрі əскери қызметтен мүлдем бас тартып, денсаулығы 
нашарлай бастаған соң, болашақтағы қатерді сезіп, ауасы таза, жері шұрайлы, суы шипалы жер 
жаннаты Жетісу өңірінің сол кездегі беделді азаматы Тезек Нұралыұлы сұлтанның ауылына қоныс 
аударады. Осы жерде ол Тезек төренің қарындасы Айсарыға үйленеді. Бірақ ауыр өкпе ауруынан 
айыға алмаған Шоқанның денсаулығы бірте-бірте нашарлап, ол сол дертінің асқынуынан 1865 
жылдың 4 сəуірінде Алтынемел маңындағы Тезек ауылында 30 жасында көз жұмады да, сол жерге 
жерленеді. Сөйтіп, Алаштың ұлы ғалымы мəңгілік тыныштықты Жетісу жерінен тапты. 

Ғалымның зираты басына Түркістан генерал-губернаторы К.П. Кауфманның тапсыруымен 
мрамор тастан биік ескерткіш орнатылды.  

ХІХ ғасырдың озық ескерткіштер қатарына қосылатын 
Шоқанның əдебиет саласындағы еңбектері 

Ұлы зерттеуші халықтың рухани қазынасына ерекше мəн берген, оны жинап, зерделеген. 
Қазақтың «Едіге батыр» дастанын, қырғыздың «Манас» жырын алғаш қағазға түсіріп, орысшаға ең 
көркем тұстарын аударып, жат елдерге таныстырған. Тəттіқара, Бұхар, т.б. көрнекті ақын-
жыраулардың шығармаларынан орыс тіліне тəржімалағандары қаншама. Ол қазақ ауыз əдебиетінің 
барлық түріне ғылыми сипаттама берген. Халықтың рухани бейнесін сол халықтың өзіне түсіндіріп, 
өзін-өзіне танытуды мақсат еткен. 

Ғалым «Қазақ халық поэзиясының түрлері туралы» [7; 236–241] деген əйгілі еңбегінде қазақ 
поэзиясының жанр, түр, өлең құрылысын зерттеген. Оның пайымдауынша, қазақ даласында 
төмендегі жыр түрлері бар: 

1. Жыр. Оның мағынасы сазды шығарма. Жырламақ етістігінің мағынасы əуендетіп айту. 
Барлық дала жырлары қобыздың сүйемелдеуімен əуендетіп айтылады. Əдетте жырдың арқауы өмір 
немесе ертедегі белгілі бір батырдың ерліктері болып табылады. Айта кететін жай, батырдың өмірі, 
ерлігі, бір сөзбен, баяндау қара сөзбен, проза тілімен айтылады, ал жыр жолдары тек басты кейіпкер 
немесе кейіпкерлер сөйлеген кезде қолданылады. 

2. Жоқтау — қайтыс болған адамға арнау. Оны əдетте əйел адамдар шығарады жəне көбінесе 
жанынан шығарылады. Өлшемі жырдағы сияқты. 

3. Қайым — үйлену тойларында айтылатын, сұрақ пен жауаптан құрылған жастар арасындағы 
өлең. Ол төрт жолдан тұрады, алғашқы екі жолы төртінші жолмен ұйқасады. Бұл өлеңдер əр түрлі 
жұмбақтар, эпиграммалар, шектен шығып кететін бəдік қалжыңдарды қамтиды. 

4. Қара өлең — қарапайым өлең, төрт шумақтан кұралады, шумақтардың əрқайсысы жеке 
тақырыпты сөз етеді. Бұл өлеңдер негізінен ашық дауысқа арналған. Көп жағдайда шумақтардың 
мағынасы болмайды. 
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5. Өлең — бұл форманы қазір барлық жаңа ақындар табан асты тауып айту үшін де, терме-жыр 
үшін де қолданады. 

Ш.Уəлиханов «Қырғыздар туралы жазбалар» [8; 8–105] еңбегінде қырғыз фольклорын үшке 
бөледі:  

 біріншісі — ертегілер (жұмоқ, жумук) жəне халықтың шыққан тегі туралы, атақты ру 
басыларының өмірінен алынған тамаша оқиғалар туралы аңыздар. Ертегілерде көбінесе рухтар 
(жын-шайтан, дию, перілер) əлемі мен сол əлемнің шын болмысқа қатысы туралы айтылады. 
Ертегілерінің түрі проза болғанымен, айтқан кезде əрқашанда нақышты сөздер мен ұйқасты, 
күлдіргі мəтелдер көп араласып отырады. Тарихи аңыздары да фантастикалық элементтерден 
алшақ емес; 

 халық поэзиясының екінші түрі тайпалар соғысы мен батырлардың ерлік істері туралы 
эпикалық хикаялардан, поэмалардан немесе батырлық  қиссалардан құралады;  

 халық шығармашылығының үшінші түріне əдетте қысқа мазмұнды болып келетін əнге 
қосылып айтатын өлеңдер мен ойын өлеңдер жəне тұрмыс-салт өлеңдер жатады. 

 Əлемдік əдебиет пен мəдениеттен  мол хабардар болған Шоқан Шыңғысұлы қырғыз елінің 
«Манас» жырына айрықша көңіл бөлген. Ол өзінің мынадай белгілі еңбектерінде «Манасқа» 
кең тоқталып, өз бағасын берген:  

1. «Ыстықкөл сапарының күнделігі» еңбегінде келесідей дерек ұсынады: «26 мамыр күні менің 
қасымда қарақырғыз жыршысы болды. Ол Манас поэмасын біледі екен. Поэманың тілі, ауызекі тілге 
қарағанда, түсінуге əлдеқайда жеңіл. Поэма қаһарманы Манас — ноғайдан əйел жинаудың қайтпас 
қайсар батыры. Оның барлық өмірі соғыс пен сұлуларды іздеуден тұрады. Тек оның мінезі шығысқа 
тəн емес — ол өзінің əкесін жиі балағаттайды, малын қуып əкетеді, онымен дөрекі сөйлеседі. Бұл 
жағы түсініксіз. Барлық көшпенді халықтар қарттықты құрметтейді, ақсақалдар ерекше сый-құрметке 
ие» [9; 279]. 

2. «Жоңғария очерктері» деген туындысында автор Манас жайлы толық мəліметтер келтірген: 
«Қарақырғыздардың ноғай жырларының қатарындағы бір ғана жыры бар, ол  — «Манас». «Манас» 
бір уақытқа келтірілген жəне бір ғана тұлға — батыр Манастың маңына топталған барлық қырғыз 
мифтарының, ертегілерінің, аңыз-хикаяларының жиынтығы. Бұл жазық далалық Илиада тəрізді. 
Қырғыздардың өмір салты, дəстүрі, мінез-құлқы, географиясы, діни жəне медициналық білімі осы 
үлкен эпопеяда көрінісін тапқан. Біздің ойымызша, бұл поэмаға қосымшалар қосылған жəне 
өзгертулер қазіргі заманда жасалған. Шамасы, оның проза күйіндегі жумуктардан (ертегілерден) 
біртұтас ырға айналдыру соңғы уақытта жүзеге асырылған болуы тиіс. «Манаста» тұтас түрдегі жеке-
жеке көптеген эпизодтар бар. «Саметей» атты басқа дастан «Манастың» жалғасы болып табылады, 
жəне ол — буруттық Одиссея. Қырғыздар «Манасты» тыңдап шығуға үш түн де жеткіліксіз дейді, 
«Саметейді» тыңдауға да дəл сондай уақыт керек дейді, бұл асыра айтқан болуы керек. Поэманың 
басты кейіпкері батыр Манас, Йакубтың ұлы, алдымен Шудан Таласқа дейін ноғайлардың билеушісі, 
ал поэманың кей жерінде əндіжандық, кейде самарқандық сарт деп аталады. Шығу тегі  бойынша 
Манас ақсүйектер (яғни Шыңғысхан ұрпақтары) қатарына жатпайды, бірақ оның күші хандардан кем 
түспейді. Оның əкесі Йакуб: «Мен  Шудан  Таласқа аты шыққан жас Манастың əкесімін, хан емеспін, 
бірақ ханнан кем емеспін, мен хан Йакубпын» дейді. Манас  қаһарлы да сезімтал дала жігіті қылып 
көрсетілген. Оның мінезі  поэмада  былайша  суреттеледі:  «Ол [Манас] Əндіжанда жартылай піскен 
нанды жеп жəне Əндіжанның жасыл алмасын кеміріп əбден семірді, 12 жасында садақтан оқ атты, 13 
жасында қолына найза ұстап, жауларын жеңді, ер үстінен балаларды алып кетті, қырмызыдай қызыл 
қыздарды ұрлады, ер жүрек батырларды «көкелетті» (қырғыздардың ауырсынғанда айғайлап 
айтатыны), 14 жасында шатқалда жатқан ауылдарды тонап, биік таулар арқылы жаулардың 
табындарын қуып кетті, 15 жасында сан жетпес халықтың билеушісі болды. Тұлғасы биік Манастың 
қасы көтеріңкі, түсі салқын, қаны қара; бірақ денесі ақ, қарны шұбар, арқасы көк. Ер Манас кімге 
ұқсайды? Ол жүні тікірейген көкжал қасқырға ұқсайды». Ашуланғанда Манас одан да қорқынышты. 
Оның сақалы мен мұрты тік тұрады, көзінен от, аузынан жалын шығады, оның тал бойы алачугтей 
үрлене бастайды (қырғыздар көш-қонға ыңғайлы киіз үйлерді осылай атайды; ал қайсақтар 
джуламейки дейді, орыс сөзі «лачуга» осыдан шыққан). 

Поэма жас Манастың əкесін Қараханның қызы Ханікейге құда түс деп жібергенінен басталады, 
қыздың «беті аппақ қардай, бетінің ұшы албыртып, қарға тамған қандай». Бұл ханшайым 15 жасқа 
толыпты, шашы тілерсегіне түсіпті, иісі жұпар, тісі інжу». 
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Манастың əкесі Йакуб ұлына қалыңдық іздеймін деп, ұзақ жол жүреді, «аты ырғайдай, биті 
торғайдай» болыпты. Ақыры ол керек ауылға жетіп, хан оның сөзін қабыл алмайды: «Менің қызыма 
хан баласы сай, ал сенің ұлыңа қарапайым би қызы жарайды», — дейді хан. Манас соғыс бастап, хан 
қызын күшпен алады. Бұл бөлімде Манастың əрекеті əдептен тыс шығады, ол өзінің əкесін тонап, 
шал Йакуб пен кемпір-шешесін тақырға отырғызып кетеді. Келесі бөлімдерде біз оны əлсіздерді 
жақтаған, қалмақтармен соғысқан жəне Жоңғарияның ішкері жерлерінде ерлік көрсеткен батыр 
ретінде білеміз. Қырғыздардың айтуынша, Үрімшінің жанындағы Манас қаласы мен осы атты 
жоғарғы Ертістегі сай осы батырдың атымен аталған. 

Кукотай-ханның үшін беру туралы хикая «Манастағы» ең тамаша бөлім болып табылады. Бұл 
хикаяда ноғай ханы Кукотайдың баласы Бук-Мурун əкесінің үшін беруге Ыстықкөлдің маңынан 
көшіп, Қара Иртышқа, Алтайға жəне Хинганға монғол ханы Джулайдың қол астына барады. Асқа 
келген Манас жəне басқа да мұсылман көшпелілер кəпірлердің қысымына шыдамай, төбелес 
шығарады. Содан соғыс басталады. Манас Джулай ханды жеңіп, мерт қылады. Қытай батыры 
Қоңырбай да оның қолынан сол соғыста қаза табады. Кейінірек Манастың өзі монғол ханы Наз 
Қарының қолынан ажал құшады. Манастың ұлы Саметейдің əкесінің өлімі үшін кек қайтаруы 
қырғыздардың екінші эпопеясында əңгімеленеді. 

«Манас» поэмасының эпизодтарының бірін, атап айтқанда, Кукотай ханның асын мен қырғыз 
жырауының аузынан жазып алдым. Бұл қағаз бетіне түсірілген бірінші қырғыз сөзі болуы тиіс. Мен 
қырғыз поэзиясының осы шығармасын аударумен айналысып жүрмін жəне шығыстанушыларды осы 
күнге дейін белгісіз болған тіл диалектісімен таныстыру мақсатында кішкентай сөздік 
жасамақшымын» [10]. 

3. «Қырғыздар туралы жазбалар» деген көлемді шығармасында ғалым Манас туралы былай деп 
жазады: «...Поэманың қаһарманы Манас өз əкесін аямай, оған мейірімсіз қаталдық істеп отырады. 
Қарт Жақып оның небір қиын тапсырмаларының бəрін де орындап, бір сұлудан соң бір сұлуды 
айттырып, елден ел кезіп, дүниені шарлайды да жүреді. Сол жақсылығы үшін ол баласынан не рахат 
көрді? Жан дегенде жалғыз ұлы Манас оны сəтсіз құдалығы үшін қатты жазалап, барша малын айдап, 
қарт əкесі мен қарт шешесіне қайтадан мал біткенше, ішеріне қымызын, жеріне етін де қалдырмай 
кетеді. Əкесіне ол ылғи да өрескел тұрпайы түрде бұйырып отырады: «Мен талай халық, талай жер 
көрдім, сол көргенім жетер енді. Менің ержетіп, үйленер кезім келді. Əкеме айтыңдар, ел ішін аралап, 
маған сұлу қыз тауып берсін», — дейді. Жақып оның бұйрығын екі айтқызбай, атын ерттеп мінеді де, 
елден-ел кезіп, атының мойны ырғайдай, əйгілі қанқұмар жəндігі торғайдай болғанша шарлайды да 
жүреді. Жақып кездескен жанның бəрінен: «Таластан Шуға дейін даңқы жайылған ер Манастың əкесі 
Жақып бай мен болам. Мен хан емеспін, бірақ ханнан кем емес — хан Жақып деген мен болам. 
Жалғыз ұлым Манасқа лайықты жар таба алмай, айналып өттім көкжиекті. Қайтпас қайсар Манастан 
əбден азап шектім», ел ішінде көрген жоқсың ба сұлу қызды?» — деп сұрайды. 

Поэманың жалпы сипаты, міне, осындай. Бұл дастанның тамашалығы тілінде жəне баяндалып 
отырған жерлерінің географиялық жағынан өте дұрыс көрсетілуінде. Тарихи жағынан алғанда бұл 
поэма қарақырғыздардың өткендегі əдет-ғұрыптары мен ұғымдарын дұрыс бейнелейтіндігімен жəне 
Таластан Ілеге дейін, одан əрі Қашғарға дейінгі жерлерде мекендеген түрлі халықтарды кездесіп 
отыратындығымен құнды. «Манаста» Талас пен Шу бойында — ноғайлылар, Əндіжанда — 
қарақырғыздар, Сарысуда — қайсақтар, Іле мен Ыстықкөлде — қалмақтар көшіп-қонып жүреді. 
Қалмақтарға шапқыншылық жорығында халықтардың баршасы да соқтығысып отырады, бірақ 
ноғайлылар мен қырғыздар жəне қайсақтар өзара тату болады. Қырғыздардың «Манастан» басқа 
поэмалары жоқ» [8; 83–84]. 

Сонымен, «Манасты» тереңнен нəр алып, ұзақ замандар бойы дамыған халықтық эпос, 
сахараның «Илиадасы» секілді деген ғұлама ғалым. Біз əрдайым «Манасты» өркениетті елдерге 
тұңғыш таныстырушы, жырдың ең құнды бөлігін алғаш орыс тіліне тəржімалаушы Ш.Уəлиханов 
екенін мақтан етуге тиіспіз.  

Шоқанның «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» жырын кереметтей қастерлеуі 

«Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» — қазақтың  лиро-эпостық жыры. Шамамен XIII–IX ғасырларда 
пайда болған. Бұл жыр Қозы мен Баян арасындағы ғашықтық жайлы сюжетке құрылған. Халық Қозы 
мен Баян тарихта болған адамдар деп ұғынады. Аякөз маңындағы халыққа белгілі зират Қозы мен 
Баяндікі деп аталады. Жырды Сыбанбай, Бекбау, Жанақ, Шөже, т.б. ақын-жыраулар əр түрлі нұсқада 
(жыр нұсқасы жиырмаға жуық) жырлаған. Жыр Сарыбай мен Қарабайдың ежеқабыл құда болып, 
Қозы мен Баянды күні бұрын атастыруынан басталады. Баянды құлай сүйген Қозы мен зорлықшыл 
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Қодар, қара жүрек Қарабай арасында шиеленіскен тартыс арқылы зұлымдық пен махаббат күресі, 
ескі салт-сананың азабы баяндалады. Барлық нұсқаларда жыр Қозы мен Баянның қайғылы қазасымен 
аяқталады [11].  

Ш.Ш.Уəлихановтың алты томдық шығармалар жинағының 2010 жылы жарық көрген бірінші 
томында «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» жыры жарияланған. Бұл жырда бұрынғы нұсқаларға қарағанда 
елеулі өзгешеліктер бар: оқиғасы аса тартымды, қысқа да мазмұнды. 

«Қазақ халық поэзиясының түрлері туралы» атты еңбегінде [7; 236–241]: «Көне жырлар жаңа 
буынға түсініксіздеу болғандықтан, жыл өткен сайын ұмытылып барады жəне оны жақсы білетін 
жыршылар да аз қалды. Оларды жинау да өте қиын. Қанша тырысқаныммен, Қозы-Көрпештің толық 
мəтінін, Едіге мен Орақ туралы жырдың шағын үзіндісін ғана таптым, дегенмен жақында танысқан 
бір ақыннан олардың барлық көне жырларын табармын деп үміттенемін» [7; 241], — деген Шоқан 
сарыла ізденудің нəтижесінде «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» лиро-эпосының  көптеген нұсқасын 
қағазға түсірген. 

Кейбір зерттеушілердің  деректеріне сүйенсек [12], Шоқан 1851 жылы (бұл кезеңде ол 16 жаста) 
өз əкесі Шыңғыспен Құсмұрында осы жырдың өздері естіген алғашқы нұсқасын қағазға түсірген. Ал 
бұдан кейін де Шоқан белгілі жыршы Жанақтан осы жырдың екінші нұсқасын да жазып алған. 
Сондай-ақ 1864 жылы Шоқан генерал Черняевтың экспедициясына аттанар алдында бұл аңыздың 
тағы бір үшінші данасын, ақын Шөженің айтуы бойынша, жазып алуға мүмкіндік тапқан. 

Ғұлама ғалым «Қозы-Көрпеш – Баян сұлу» поэмасы жөнінде мыналарды зерттеп анықтаған: 
«Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» туралы жыр Орта Азияның барлық татар жəне монғол тайпаларында 
бар, бірақ, əрине, оқиғаның өткен жері мен кезеңі əр түрлі айтылады. Профессор Эрдманн Қозы-
Көрпешті түсініктемелерімен парсы тілінде жариялапты, бірақ мен оны оқыған жоқпын, себебі парсы 
тілін білмеймін. Кейін Қозы-Көрпешті Орынборда біреу башқұрт тілінен аударып жəне шығарма 
аздаған данамен жарық көрген. 

Қырғыз даласында жыр ауыздан ауызға тарап айтылады. Қырғыз поэзиясы мынадай: өлең — 
жаңа шыққан немесе танымал əнші шығарып, домбыра, қобыз немесе ишарамен бастапқы түріне 
мейлінше жақындатылып айтылатын əн. Əнші туындыға өз бетінше кіріспе немесе соңын қосуға 
ерікті. Осы аудармадағы — бастапқы төрт шумақ Қаракесек руының Қамбар елінен шыққан Жанақ 
ақынға тиесілі, қалғандары — көне дəуірдің беймəлім ақынының шығармасы» [7; 240].  

Бұдан біз зерттеушінің бұл поэманың аса көне үлгісін жазып алғанын көреміз. Атақты поэма 
былай басталады [13]: 

Жоғартынан көрінген сары ноғай 
Еділ суға таласқан бұ не тоғай?  
«Қозы-Көрпеш» дегенің біраз өлең, 
Ептеп айтқан кісіге тым-ақ оңай. 
Жігіттер, кісіге сөзді кен етелік, 
Жер ортасы жекенді белгі етелік. 
Жақсының аруағы қалмай ма екен, 
Қозы-Көрпеш, Баянды тебіретелік. 
Еділ-Жайық бойында жолдас болды, 
Бірін-бірі екі бай танымайды. 
Ат сұрамақ бұрынғыдан қалды дейді,  
Сарыбай Қарабайға кімсің? — дейді. 
Қарабай мен Сарыбай аңға келді,  
Алдынан буаз марал душар болды.  
Екеуі бір-бірінен өтінгенде, 
Сарыбай атайын деп тұра келді. 
Қарабай Сарыбайменен аңға шыққан, 
Екеуінің дəуірлеп даңқы шыққан. 
Екі бай қосылған соң, келе жатса,  
Алдынан буаз марал тұра қашқан. 
Жақсы, жаман болмағы құдайдан-ды,  
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Бір бұлт жауайын деп шыр айналды. 
Алдына буаз марал келгеннен соң,  
Атқалы Қарабай мылтықпенен оңтайланды. 
Мекен іздеп, жігіттер, кел кетелік, 
Ортасында Көктөбе белгі етелік. 
Азаматтар, ерінбей тыңдасаңыз,  
Қозы-Көрпеш, Баянды тебіретелік... 

Келтірілген жыр жолдарында  соңғы төрт шумағы Арғын — Қаракесек тайпасының Қамбар 
руынан шыққан  Жанақ ақындікі. Ал қалғандары ерте замандағы бір белгісіз ақынның аңыз-əңгімесі.  

Шоқан Шыңғысұлының «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» жырын кереметтей қастерлегені 
соншалық, ол «Ыстықкөл сапарының күнделігінде»: «Мен Аягөзді өте жақсы көремін жəне 
сүйсінемін. Баян сұлудың алтын айдарлы Қозы-Көрпешке деген махаббаты туралы аңыздың оқиғасы 
осы жерде өткені де бұған аз себеп болмаса керек. 

Сапарымыздың желісін ары қарай тарқатайық. № 2 бекетте біз оң жағалауға ауыстық. Бұл кезде 
түн болатын. 4-ші нөмірге жетпей, 10 шақырымдай жерде қырғыздар жырында айтылатын əйгілі 
Қозы-Көрпештің моласы  тұр. Біз поэманы жақсы зерттегенбіз, сондықтан олардың моласын көргіміз 
келді. № 2 бекеттен шыққан уақыт бойынша Қызылқия бекетінен түнде өтуіміз керек болатын. Бірақ 
біз таңертең сонда тұрып, молада шай ішкіміз келді: жолда шай ішкен жақсы, əсіресе ескі 
қирандылар мен молаларда. Өткен туралы ойлайсың, бүгінгіңді аялайсың. Осы мақсатпен жəмшікке 
тек таңертең, күн көтерілген кезде, бозторғай алғашкы əнін шырқап, түн пердесі түрілгенде, түнгі 
бұлттар солтүстікке ауып, батыстан таңғы қызғылт күн көтерілгенде, жарық ағаштардың бұтағына 
түсіп, су керемет тамаша түске енген кезде, осындай поэтикалық сəтте моланың басында болуды 
тапсырдық. 

Адам жобалайды, бірақ Құдай шешеді. Түні бойы жаңбырдың ірі тамшылары жеңіл арбаның 
шатырын ұрғылап тұрды. Шаршаған аттар, батпақта аяқтарын əзер басып жүріп келеді. Тек 
шыбықтың шартылдаған дауысы мен шаршаған аттардың пысқырынуы, делбешінің айғайы ғана 
жаңбырдың бірсарынды дыбысын бұзып тұрды. 

Нашар түн болды, сондықтан жүру де қиындады. Жаңбыр ойлаған жоспарымызды бұзбасын 
деген күдік, алаңдаумен жəмшікке бірнеше рет: «Қалай, аспан ашылмады ма?» деп сауал тастадым. 
Суық сүйегіне дейін өткен делбеші «Жоқ!» деп күңкілдей жауап берді де, тағдырға назаланғандай 
«Не боп кетті, брр...» деп тізесіне жиналған суды төкті. Менің оған жаным ашыды, тезірек жүрсек, ол 
баяғыда жылы пешке қыздырынып отырар еді. Баян сұлудың естелігін көрмей кету де обал. 

Осылайша біз бір сағат жүрдік. 
 Мəртебеңізге құлдық, — деді жəмшік, — міне мола! 
Мен басымды шығардым. Күннің көзі түнерген бұлттардан шығып келеді, аспанды сұр бұлт 

басқан, бұрынғысынша жаңбыр жауып тұр, көбіктенген аттар батпақты сортаң жермен əзер жүріп 
келеді, өзеннің сол жағында тобылғылардың арасынан моланың үшкір басы көрінді: ол қызыл 
кірпіштен қаланған болып көрінді. Мұндай ауа райында шай ішіп, қазақтардың ескерткішін 
тамашалау туралы ойлаудың өзі артық еді. 

 Шамасы, өзен де арнасынан шығайын деп тұр, жоғары мəртебелім, — деді жəмшік менің 
ойымды оқып қойғандай. 

 Олай болса, жүре бер, қайтар жолда қарармыз, — дедім мен, сосын тонға оранып, ұйықтап 
алайын деп көзімді жұмдым» [9; 260–261], — деп жазған. 

Шоқан Ыстықкөл сапарынан келе жатып, «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» кесенесіне соққан. 
Зерттеу еңбегінде кесененің жалпы келбетін, бүтін сақталған төрт мүсінді сызып қалдырған. «Қозы-
Көрпеш — Баян сұлу» ескерткішінің жанындағы тас мүсіндерде қасиетті құты ұстаған үш əйел мен 
бір еркектің бейнесі суреттелген. Халық аңызында үш əйелдің бірі — Баян сұлу, екіншісі — сіңлісі 
Айғыз, үшіншісі — апасы; ер адам — Қозы делінеді. Қазір тас мүсіндер жоғалып кеткен.  

Ғалым сол жердегі жыршылардың аузынан «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу» жырының тағы бір 
нұсқасын жазып алған.  

Жас Шоқанның он төрт тармақтан тұратын ғылыми очеркі 

1852 жылы Омбы кадет корпусында оқып жүрген кезде Шоқан қазақ халқының тарихи 
аңыздарын жинауды ойлаған еді. Потаниннің естеліктерінде оның қазақ халқының аңыздары мен 
ертегілерін зерделеу арқылы Шығыстың көне тарихына жаңалық енгізуді үнемі армандап жүретіні 
айтылады. Шоқан қазақтың ертегілерін, өлең-жырларын жинап қана қоймай, бірінші болып зерттеді. 



Р.С.Каренов 

82 Вестник Карагандинского университета 

Ал «XVIII ғасыр батырлары туралы тарихи аңыз-əңгімелер» [14] деген шығармасында (тарихи 
очеркінде) бабасы Абылай ханға байланысты көптеген аңыздар мен жырларды топтастырған. 
Ол онда ханның жəне оның кейбір жортуылшы батырларының басынан кешкен оқиғалар туралы 
аңыздарды мысалға келтіреді. Бұл аңыздарда ол Абылайды да, оның батырларын да мадақтап, 
дəріптеуді мақсат тұтпайды. Қайта халықпен байланыстағы қайсыбір тұстарына сыншыл көзқараспен 
қарайды. Зерттеуші сол материалдарды 14 тарауға бөліп, Абылай туралы аңыз-жырлардың мазмұнын 
орысша баяндаған [15]: 

1. Шығармада отыздан астам тарихи адамның аты аталады. Олардың екеуі жырау (Бұқар, 
Тəттіқара) — ел басына күн туған  қысылтаяңда халықты рухтандырушы, батырларға күш-қайрат 
қосушы ақылгөй кемеңгерлер. Екеуі би (Қазыбек, Ерден); қазақ ханы Абылай мен жоңғар (ойрат) 
ханы Галдан-Церен; өзгелері кілең ел қорғаушы асқан батырлар, бұған қоса жауынгерлер, бұқара 
халық. 

2. Оқиға жоңғар шапқыншылығына қарсы алдын ала аттандырған 1000 адамдық 
барлаушылардың кешігуінен, олардың тағдырына алаңдаған Абылайдың жанындағы Бұқар жырауға 
тіл қатуынан басталады. Барлаушылар екі топқа бөлінген: оның бірін — Қанжығалы қарабұжыр 
Жантай батыр, екіншісін — Қанжығалы қарт Бөгенбай батыр бастап кеткен. 

Олардан ұзақ уақыт хабар болмаған соң, Абылай Бұқар жыраудан батырлардың тағдыры 
жайында сұрайды. Сонда жырау: «Жантай барады, барып ұлысты шабады, күлін көкке ұшырып, 
Жантай əкелген ақша бет қызды хан Абылай алады», — деген екен. Кейіннен Абылай: «Бұқардың 
айтқаны келгенде, төбем көкке жеткендей қуандым», — депті. 

3. Бірде Абылайдың жасағы қытайларға қарсы ұрыста қорқып қаша бастапты. Сонда Тəттіқара 
жырау қазақтарды жырмен жігерлендіре келіп: «Жау қытайлардың аттары болдырды, жоқ хан 
Абылай қашпады, «қашты» деген дұрыс емес, ол тек қиғаш тартты», — депті. Осы сөзді естіген 
бəсентиін Сырымбет батыр жəне уақ Баян батыр кескілескен ұрыс салып, жеңіске жетіпті. 

4. Абылай үйсін биі Ерденді бір қателігіне бола жазалау үшін оның ауылын шабуға қол 
жинайды. Бұл жолы ханның қатулы болғаны соншалық, қасына жақындауға ешкімнің жүрегі 
дауаламайды. Сонда халықтың өтінішімен хан алдына Бұқар жырау барып, былайша толғайды: 
«О, Абылай, Абылай! Сенің сөздерің арсы мен гүрсі сияқты таумен таласып гүрілдейді; сенің 
босатқан құлдарыңның бес қақпасына да сыймайды. Алатауға барыңыз, ашуыңызды басыңыз, 
ашуыңызды бассаңыз, боз шекпенді құлыңыз Ерден сіздің алдыңызға 80 түрлі ат-шапан айыбымен 
келмей ме?» — деген екен. 

Сонымен, жыраулар бейнесі, олардың тапқырлығы Шоқанның бұл туындысында келісімді 
шешім тапқан. 

5. «Аңыз бойынша, Түркістаннан шыққан Абылай бірде ең жақын туысқаны Əбілмəмбет ханның 
ордасына туысы Оразбен бір атқа мінгесіп келеді жəне біраз уақыт бойы қарауыл руынан шыққан 
дəулетті қырғыз жақсылық Дəулетбайдың қызметінде болып, жылқысын бағады. Дəулетбайдың əйелі 
жат жерліктің өздері ұсынбайынша, ешқашан да тамақ сұрамайтынын байқайды, ұсынған тамақты да 
ықылассыз алатынына жəне ешқашан кір ыдыстан ас ішпейтініне қатты таңданады. Бұл қырғыздарға 
мүлдем тəн қылық емес. Бұған қожайын да назар аударады, сонда ол Оразды тергеп, оның шыққан 
тегін білген соң, ең жақсы атын мінгізіп, Əбілмəмбет ханға алып барады. Бұл ат əйгілі Шалқұйрық 
болатын...Абылайға батыр атағын əперген осы Шалқұйрық болатын». 

6. Абылай үлкен айқастарда, шешуші сəттерде жекпе-жекке өзі де шығып отырғаны белгілі. 
Жоңғарлармен соғыста Галдан-Цереннің ұлы Шарышты жекпе-жекте өлтірген Абылай тұтқынға 
түседі. Онымен бірге бірнеше би, атығай руының атақты батыры Жапақ сүйікті баласының қазасына 
қайғырып отырған Галданның  алдына əкелінеді. 

«Менің ұлымды қай жерде өлтірдің?» — деген сұраққа Абылай былай жауап береді: «Сен мені 
айыптап отырсың, бірақ оны өлтірген халық, мен тек сол халықтың қалауын орындап Шаршының 
(Шарыштың) басын алдым», — депті. Галдан бұл жауапқа разы болыпты. 

7. Үш ордадағы барлық батырлардың ішінен ең құрметтейтінің кім? — дегенде, Абылай: 
«Өзімнен бұрынғылардан Қалданның (Галдан-Цереннің) тұтқынынан 90 адам алып шыққан 
қаракесек Қазыбек пен өз адамдарын тұтқыннан босатып алған уақ Дербісəліге қатты таң қаламын. 
Біріншісі, Қалданның алдына өзі барса, екіншісі, ауылында отырып, жауын ықтырған. Менің 
батырларымның ішінде бəсентин Малайсары байлығы мен батырлығы жағынан, ал уақ Баян ақылы 
мен ержүректігі жағынан барлығынан артық», — деп жауап қайтарыпты.  
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8. Абылай хан тұтқынға түскенде, Галдан-Церен одан: «Қай патшаны жоғары санайсың?» — деп 
сұрапты. Ол сонда: «Қондакерді, орыстың ақ патшасын, Ежен ханды, содан кейін өзімді», — депті. 
«Мен ше, мен?» — деп кеудесін ұрыпты Галдан. «Аз халықты басқарсаң да, көп халыққа бергісізсің», — 
деген екен Абылай. 

9. Қашқан торғауыттардың соңғы жортуылына қарсы күрес халық аңызында «Шаңды жорық» 
деген атпен белгілі. Оған сансыз көп адам қатысқан. Хан өзінің орнында қозғалмай тұр; ол басқа 
батырлардың көңіліне келетініне карамастан, ержүрек Баян батырды тағатсыз күтуде. Ақырында 540 
адамымен оралған ол ханның алдына келіп: «Қайда, не бұйырасың, мен орындаймын», — дейді. Хан 
халыққа арнап: «Міне, менің Баянды неге ұзақ күткенім», — деп түсіндіреді. 500 əскерімен 10 мың 
қалмаққа қарсы тұрған Жантай батырдың қаһармандығын, өлер алдында атынан түсіп баласы 
Тоқышқа бергенін, тірі қалған 8 адамға: «Үйге қайтыңдар, мен жауымды тосып қалайын», — деп 
барып құлап түскенін естігенде, Абылай: «Қайран қайыспас қара болатым-ай!», — деп көзінің жасын 
тия алмайды. Бұл басшы мен батырдың, батыр мен халықтың арасындағы мүдде бірлігін танытар 
көркем шешім [16]. 

Қорыта айтқанда, ғалым бұл еңбегінде тарихи жырларда, аңыздарда есімдері зор 
сүйіспеншілікпен айтылатын тарихи тұлғаларға, олардың қаһармандығына ғылыми дəлдікпен көркем 
барлау жасаған. Он төрт тармақтан тұратын ғылыми, тарихи очерктің көтеретін жүгі, берер 
мағлұматы қайсыбір «роман», «повесть», деп айдар тағылып жүрген қалың кітаптардан əлдеқайда 
салмақты. Қорғасыннан құйылғандай шып-шымыр, көлемі шапшағын осы бір алтын қазыналы 
туынды əзірге өз бағасын ала қойған жоқ. 

Шоқан Шыңғысұлының қазақ тарихына қосқан үлесі 

Ш. Уəлихановтың Шығыс, Батыс халықтарының тілдерін білуі əр түрлі қайнар көздерге сүйеніп, 
көне жазбаларды, жылнамаларды салыстыра зерттеуге, тарихи шындықты ашуға мүмкіндік туғызды. 
Ғалым өз ойын нақты дəлелдеу үшін Орта Азия халықтарының тарихын көп зерттеген Жолбарыс 
əулетінен шыққан Əбілғазының «Түрік шежіресін» [17] толықтыра түсу мақсатында «Қырғыз (қазақ) 
шежіресі» [18; 163–184] еңбегін жазған.  

Ғалым: «Қазақтар қазақ даласында пайда болған тайпалар одағына қосылды деуге болады. 
Көшпелі далалық тайпалардың жалпы қасиеті мен мұрасы — көшпелі дала тұрмысы мен 
жаугершілікке бейімділіктен жаңа одақ — олардың жаңа ұрпақтары қазақ қалыптасты. Бұл ұғым 
«Шайбанинаме» деректеріне қарап сол кезде құрметті деген мəн-мағынаға ие жəне Еуропадағы 
рыцарлыққа сəйкес келетін — көтеріңкі рухты, парасаттылықты білдіреді деуге болады. 

Далалық көшпелі өзінің қалалық көрші туыстары, өзбек, ноғайлардан айырмашылығы — 
көшпелі, даланың еркін адамы қазақ деген атты мақтаныш тұтқан [18; 167], — деп баяндап, сол 
кездегі көптеген автордың еңбектеріне шолу жасады. Олардың деректерін шежірелермен 
салыстырды.  

Шоқан Шыңғысұлы қазақтың төл шежірелерінен бастап, əлемдік жəне орыс 
шығыстанушыларының еңбектерінен қазақтың шығу тегі мен «қазақ» атауының түп-тамырын көп 
іздеген. Зерттеу барысында ол өз мақаласында «Алаш» ұғымын қазақтың жалпы есімі деп тапқан: 
«Ерте ертеде, Тұранда Абдулла есімді хан болыпты, басқа бір аңыздарда оны Абдул-Əзиз хан деседі, 
осы ханның алапес ауруына шалдыққан Алаша есімді ұлы болыпты. Осы жұқпалы аурумен 
ауырғандардың барлығын елден аластатын көнеден келе жатқан салтты орындай отырып, əкесі 
алапес баласын елден аластатады. Сол заманда Абдулла ханның асқан қаталдығына төзбеген 
ашыққан адамдар Сыр өзенінің солтүстігіндегі далаға, Қарақұм мен Борсық құмдарына кетіп, 
қазақылық жасай бастады. Олардан шыққан батыл да ержүрек батырлардың саны үш жүзге жетіп, тез 
арада қуатымен жəне байлығымен танымал болды. Бірнеше жылдар өтіп, күйзеліс басталады: 
қазақтардың қонысы көршілермен ұдайы болған соғыстарда жеңіліс табады. Даланың еркін елі 
аштықты сезініп, ағайын арасында бассыздық пен алауыздық оларды ыдыратып, өзара соғысқа алып 
келеді. Ыңғайлы уақытты пайдаланып Абдулланың өзі бейбақтықты соңына жеткізудің жолын 
қарастырды, оларды біржола құрып кетуден көрегендіктің күші ғана құтқарды. Осындай қиын-
қыстау жағдайда екі жүздіктің ішінен Алаш (жат жұрттық) деген дана қарт шығып, соншалық көңілге 
қонарлық сенімді ақылды сөз айтқаны сондай, қазақтар оны өздерінің рубасы, қазысы етіп сайлайды 
жəне оның ақыл-кеңесімен Абдулла ханның елден аласталған алапес ұлы Алашты шақырып хан 
сайлайды. Осылайша, даланың кезбе қазақтары енді салауатты қоғам мен ұлтқа (егер көшпелілерді 
осы сөзбен атауға лайық болса) айналады, өздерінің жеке тəуелсіздігі құрметіне өздерінің ханы Алаш 
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пен рубасы əрі қазысы Алаштың есімдеріне естелік үшін Алаш немесе жүздіктің санына (үш жүз) 
қарай Үш Алаш атанады (Алаштардың тым шебер қосылуы). Бірақ олардың сырттай қайта 
құрылуына қарамастан, көршілері мен Абдулланың өзі де əлі де болса оларға кезбе қарақшылар 
сияқты қарады, Алаш, Алаштың ұлы, тұтастай үш жүз барлығы Абдулла еліндегі аштық пен ауруды 
пайдаланып, өздерінің тəуелсіздігін жазбаша мойындатқан уақыттан қазақ деген олардың атауы 
қалған. Осылайша, Алаш ел болды. Алаша сол елдің ханы болды» [18; 173]. 

Ол осы еңбегінде қазақты сұлтан, қожалардан айырып көрсеткен: «Қазақтарда Шыңғыстың 
ұрпақтарын сұлтандар мен хандарды — ақсүйектер, ал Мұхаммедтің ұрпақтарын қожалар деп атаған. 
Ақсүйектерден айыру үшін жай халық өздерін қара халық деп атаған. Сұлтандар ешқашанда Алаш 
қауымының адамы қатарына жатпаған. Сол замаңдарда болып тұрған халықтық жиындарда «Алаш» 
деп айқайлаған ұранға тек таза қанды қара қазақтардың барлығы көтерілген, ал сұлтандар мен 
олардың əрдайым қалмақтар мен қазақтардан құралған құлдары бір шеңберге жиылып, «арқар» деп 
ұрандаған. Дегенмен, қазақтардың: «Сұлтансыз ел болмас, уықсыз үй болмас» деген мақалы жеке 
халыққа, елге жеке билеуші қажет деген халықтың пікірін байқатады, бірақ көпшілікке сұлтандардың 
ешбір əсері болмаған. Қазақтар: қожалар — сарттар, ал сұлтандарда мал бағуға, қорқытуға тиісті... 
жəне көзделген мақсаттың орындалуы үшін қойылғанын тұспалдап түсіндіре отырып, осылай құлға 
ұқсатып сұлтандар біздің құлымыз, — дейді. Шынында, халықты рубасылары басқарды, хандар 
халықтың қалауын орындайтын болған. Қара халық наразы болған жағдайда оларды орнынан алып 
тастайтын» [18; 175]. 

Шоқан XIV ғасыр тарихшысы Рашид ад-Диннің парсы тілінде жазылған атақты шежіресін XVI 
ғасырда түрлі түсініктемелермен толықтырған. Халқымыздың дəстүрлі шешендік өнерін жақсы 
меңгерген қазақ тарихшысы Қадырғали Жалайыридың «Жəми-ат-тауарихын» тарихи құнды мұра 
ретінде бағалап, оны жан-жақты зерттеген Шоқан Уəлиханов кітаптың негізгі тілі қазақша екенін 
нақты деректер келтіре отырып, бұлтартпастай дəлелдеген.  

Еуразия халықтарының ішіндегі ең көне, ең батыл, ең дархан халықтардың бірі — қазақтар 
көптеген тарихи-этникалық даму сатыларынан өтіп, бірігудің нəтижесінде пайда болды. Іріктеліп, 
сұрыпталған жауынгер қазақ ру-тайпалары біртіндеп тарих сахнасына шығуға бағыт алды. Шу 
бойында Қазақ хандығының құрылуы қазақ атымен аталатын мəдениетті, өнерді, əдебиетті туғызуға 
негіз қалады. Бұл туралы Ш.Уəлиханов өз еңбегінде былай жазады: «Аласапыран замандарда, Қазан, 
Қырым, Астрахан хандықтары құрылар алдында, талап-тонау, бүліктер нəтижесінде жан-жаққа жəне 
əр түрлі елдерге бөлшектелген Алтын Орда мен Шағатай ұлыстарының алғашқы тайпалары өздерінің 
қоныстанған жерлерінде өздерінің құқықтарын қамтамасыз ету үшін одақтар құрған жəне Шыңғыс 
тұкымдарынан əйтеуір бір ханзаданы шақырып, хан көтерген. Осылайша, [шығу тегінен] тəуелсіз əр 
түрлі тайпалардан тұратын рулардан өз алдына бөлек саяси қауым құрылады. Сарайшықта — 
Ноғайлы, Моғол ұлысы — Ташкентте, Сейхун даласында — Қырғыз [Қазақ] хандығы ордаларының 
негіздері қаланып құрылды. Осы болжам, шындығында, қазақ руларының тамаша құрамын құрайды, 
олардың арасынан сіз Алтын Орда қыпшақтарын да, Шағатай ұлысының арғындарын да, ұйғырлар 
мен жоңғарлардың көршілестері үйсіндерді де кездестіресіз... 

Қырғыз [қазақ] халқы (өздерін осылай атайды, көршілес қырғыздар да оларды солай атайды) үш 
жүзге бөлінеді; орыстар оларды Үлкен Орда, Орта Орда, Кіші Орда (Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүз) 
жəне жол үлкендігіне қарай Ұлы, Орта жəне Кіші жүздік деп атаған. 

Ұлы жүзді, немесе Орданы, төрт негізгі рулар құрайды: дулат, жалайыр, абден (албан), суан; 
барлығы біртұтас ортақ атаумен өздерін үйсін деп атайды; кейіннен жоңғарлар мен ұйғырларға 
қосылған, осы орданың жоғарыда аттары аталған рулар одағына кірген қуатты тайпа үйсіндердің 
атымен аталуынан шыққан; олардың қалдықтары қазір де бар, сонымен қатар бір бөлімі ретінде дулат 
руының құрамына енген, сары үйсіндер деп аталады. 

Орта Орда қайсақтарын құрайтын рулардың негізгілері — арғын, қыпшақ, қоңырат, найман; осы 
жүзге кейін қосылған екінші дəрежелі рулар жетіру қазақтарда уақ пен керей деп аталады. Кіші 
Орданы: əлімұлы, байұлы атты екі үлкен бірлестік пен жетірудың бірі құрайды; Ұлы жүздегі 
үйсіндер сияқты алшын — бүкіл Кіші жүздің ортақ атауы» [18; 165–166]. 

Сонымен, сөз соңында айтарымыз, Ш.Уəлиханов зерттеулерінің үлкен бір саласы қазақ 
халқының шежіре, аңыз-əңгімелерімен сабақтасады. Шоқанның бір ерекшелігі — ол үнемі өзі 
жүрген, аралаған жерлердің тарихын, этнографиясын, жаратылысын, салт-дəстүр, əдет-ғұрпын түгел 
қамтып жазады да, сол еңбектерді үнемі қызықты шежіре, тартымды аңыз-əңгімелермен 
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толықтырып, безендіріп отырған. Мұның өзі ұлы ғалымның еңбектерінің тереңдігіне де, көркемдігіне 
де үлкен əсерін тигізген. 

Ғалымның Ресей патшасының сот реформасын қатты сынға алуы 

Шоқан Уəлихановтың «Сот реформасы туралы жазба», «Жоңғария очерктері» жəне басқа да аса 
құнды еңбектері оны саяси қайраткер ретінде танытты. Ғалымның ардақты есімін əлемге жайды. 

Мəселен, «Жоңғария очерктері» [10; 341–371], ғылыми, əдеби, тарихи, публицистік құнды еңбек 
ретінде, ХІХ ғасырдың алпысыншы жылдарында Еуропа ғалымдарын, шетел баспасөзін, əсіресе 
неміс зиялыларын елең еткізген. Онда саяси-əлеуметтік мəні бар оқиғаларды ғалым жалынды 
публицистикаға тəн сипатта шебер баяндайды; философиялық терең ой түйіп, батыл пікірлер айтады; 
сөйтіп, ғылыми очеркті саяси деңгейге көтерген. Ал өзінің аса көрнекті мұрасы «Сот реформасы 
туралы жазбада» саяси көзқарасын бұрынғыдан да тереңдете түсті. 

1864 жылы Омбы қаласында, Сібір қазақтарының шекаралық басқармасында жауапты қызмет 
атқарған Ш.Уəлиханов қазақ заңдарының жинағын құрастыруға қатысып, Ресей патшасының 
əкімшілік жəне сот реформаларын қатты сынға алды. Ол Ресей империясы жүргізіп отырған 
жендеттік пиғылдың шынайы сиқын əшкерелейтін атақты «Сот реформасы туралы жазба» деген 
еңбегін [19; 83–113] жазып, 1864 жылғы ақпанның 28 жұлдызында патшалық ашкөз билеушілердің 
алдына көлденең тартты. 

Оқымысты өз еңбегінде халық өркендеудің қандай сатысында тұрса да қарапайым өсу жолында: 
өздігінен даму, өзін-өзі қорғай білу, өзін-өзі басқара білу қажеттілігін басшылыққа ала отырып, билер 
сотын бұрынғы қалпында өзгеріссіз қалдыруды талап етті. Пікірін бұлтартпайтын деректермен 
қорытындылады: 

1. Билер сотының басты құндылығы, біздің пікірімізше, қағаз жүзділігінің жəне толып жатқан 
ресми кертартпа тəртібінің жоқ болуында. Бидің рөлі оның беделіне негізделген жəне бұл атақ сот 
тəжірибесінде берілетін патент сияқты. 

2. Билер сотының артықшылығы жеке бидің өз бетімен сирек болуы тұрғысынан анықталады; 
өйткені сот ісінің қаралуы кезінде көпшіліктің қатысуына шек қойылмайды, ал кейде сайланылған би 
қосшыларының қатысуына жол беріледі; оның  шешімі шағымдануға жатады. 

3. Билер сотының ең тамаша қасиеті, əрине, келесі салттан көрінеді: айыпкерге қарсы ашық 
айғақ болмай, тек қатты күдік қана болса, онда билер ара ағайындыққа оның əділ аталастарына 
жүгінеді. Олар антпен сотталушыны кінəлайды не ақтап шығады. Сот ісіне қатысушылардың саны 
жəне оларды сайлаушы алқа қаралатын істің маңыздылығына қарай анықталады. Сөйтіп, сот ісіне 
қатысушылар сотталушының жақын руластарынан да, ал кейде тұтас болыстықтан не тұтас округтен 
алынады. 

4. Билер соты ауызша, көпшілік алдында жүргізіледі жəне барлық жағдайларда қорғаушылық 
қызметке жол беріледі. Оның халық арасында құрметке ие болғаны соншалық, бүгінгі күнге дейін 
ешқандай тəртіптік шара қолдануды талап етпеді жəне етпейді де. 

5. Орта жүз қырғыз-қайсақ ордасы қоныстарында округтік приказдар құрылғанға дейінгі далада 
болған билер соты,  міне, осындай. 

Қайсар қайраткер өзінің сот реформасы туралы тарихи  жазбасында: «Ресей империясы 
құрамына енетін барлық бұратана тайпалардан саны жағынан, байлығы жағынан жəне, бəлкім, 
келешектегі дамуына сенімі жағынан бірінші орын бізге — қырғыздарға тиесілі. Біз біртұтас кең 
байтақ территорияны алып жатырмыз, ал басқа бұратаналар, керісінше, орыс тұрғындарының  ішіне  
шашыратылған... 

Біздің халқымыз бай поэтикалық құндылықтарды сақтаған өсімтал əдебиетке ие, ол осы тектес 
шығыс шығармаларына қарағанда, үнді-герман эпостарына көбірек жақын. Ақыры соңында, бəрінен 
де маңыздысы, олар жоғарғы мəдени даму нəтижелерімен ұқсастық тауып жатқанда, біздің қоғамдық 
даму формамыз əлі де сол табиғи қалыпта. Осы дерек тұрғысынан біздің келешекке деген барлық 
сеніміміз негізделеді» [19; 87], — деген көрегендік болжам жасады. 

Шоқан осы туындысында барымта мəселесіне көп көңіл бөлген. Оның пайымдауынша, барымта — 
қылмысқа қарсы қолданылатын ұжымдық шара. Егер қылмыс жасаған жақ би үкіміне көнбесе немесе 
кешіктірсе, даугер жақ өз тарапынан барымта ұйымдастырады. Барымта — ең алдымен, малды айдап 
алу, оның талабы — белгіленген (бидің алдында кесілген) көлемнен шықпау. Осы тұрғыдан барымта 
қоғамдық қатынастарды реттегіш деп есептеуге болады. Зəбір шегуші жақ, ең алдымен, ақсақал, 
билердің алдынан өтіп, ал малды айдап келгеннен кейін қанша мал əкелгенін баяндайды. Айдап 
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əкелінген мал үкіммен берілген айыпқа немесе құнға сəйкес келуі керек. Барымта ашық түрде 
жасалады. Барымтаға қатысқан адам жорықта өлетін болса, зəбір шеккен жақ құн төлеуді талап етуге 
хақылы. 

Барымтаның түрлері — ұрлық жасалып, ұры малды сіңіріп алса, біреудің кісісі өліп, өлтіруші 
жақ тез арада алты жақсысын алып алдарына жығылмаса, біреудің қорық жеріне өзгенің малы 
жайылып, істен шығарса. Сонымен қатар неке мен отбасы мəселелерінен өрбитін: қалың малын 
төлемей қыз алып қашу, біреудің заңды некесін бұзу, ортаға түскен олжадан сыбаға бермеу, қонақасы 
дəстүрін бұзу [19; 5]. 

Шоқан Шыңғысұлы: «Біз барымтаны қырғыздардың өз түсінігіндегі мəнісі бойынша түсіндіруге 
тырысамыз. Қырғыздарда барымтаға кейде заң жүзінде де жол беріледі. Ұрлық, тонау, айдап əкету 
үшін айып салынса,  барымта  үшін еш жаза қолданылмайды. Барымта деп өзгенің малын немесе  
өзгенің затын, жалпы өзгенің меншігін төленбеген қарыз-қалың немесе құн үшін басып алып кетуді 
айтады. Ескілікте күшті ру жағынан  шыққан қырғыздың кісі өлімі үшін құн немесе өзінен əлсіздеу 
бір қырғызды қорлағаны үшін айып төлемеген кездері, немесе кісі өлімін жасап, немесе қаңдасқан 
өкпе тудырып алып, сотқа барғысы келмеген жағдайлары орын алған. Сол кезде рулық сейм  
(парламент) шешімімен, жəбір көріп қорланғандар барымтаға барып, қатты бататындай сес көрсетіп, 
көкірек керген зорлықшыны заңды айыбын төлеуге мəжбүр еткен. Бітімге келгеннен кейін  
барымталанған  мал ешбір айыпсыз толығымен қайтарылған. 

Барымта қасақана ашық, яғни күндіз, зорлықпен, қажеттілік туғанда құпия түрде немесе 
ұрлықпен жүзеге асырылған. Соңғы жағдайда барымташы 3 күннің ішінде барымтаның өз тарапынан 
жəне не үшін жасалғаны жөнінен өзінің қарсыластарын хабардар етуі тиіс. Əйтпесе басып алынған 
нəрселер ұрлық болып есептеледі. Ашық барымтада барымташыны даярланған қарсы тойтарыс күтіп 
тұрады, төбелес, кісі өлімі болады. Алайда мұның барлығы малды айдап əкету кезінде де болады, 
бірақ ол қылмыстық іс деп саналмайды» [19; 104–105], — деп тұжырымдайды. 

Өкінішке орай, Шоқанның жалынды, қаһарлы үніне самодержавие итаршылары құлақ асқан 
жоқ. Оның тарихи еңбектерін жоққа шығаруға тырысты. Ғылыми басылымдарына кедергі келтірді. 
Қашғар сапарының нəтижелерін бұрмалады. Жала жапты. 

Айналасы бір жылдың ішінде самодержавие түрлі айла-шарғымен оның сілікпесін шығарып, 
көзін жойды. Ұлтының келешегін ойлаған, қорлыққа ұшыраған халқына араша түскен асқақ тұлға лап 
етіп жанып, күйіп кетті. Бірақ ұлы ғалымның өшпес рухы ұлтымыздың қозғаушы күшіне, намыс 
символына айналды. 
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Р.С.Каренов 

Феномен гениального ученого Шокана Уалиханова —  
это большой вклад в общечеловеческую цивилизацию 

К 180-летию со дня рождения 

В статье всесторонне и системно исследованы жизнь и творческая деятельность Шокана 
Шынгысовича Уалиханова. Отмечены его глубокие научные знания, оказавшие помощь при 
формировании основ национального литературоведения. Выделена широта взглядов ученого в 
области познания и изучения истории своего народа, устной народной поэзии, этнографии, политики. 
Показано, как ему удавалось раскрыть историческую правду, изучить древние рукописи и летописи на 
основе сравнительного анализа, опираясь на многочисленные информационные источники. 
Доказывается, что при изучении научных трудов Уалиханова обнаруживаются такие черты, 
свойственные ему как гениальному ученому: огромный талант, бесконечное стремление к поиску 
нового, нестандартность и оригинальность мышления. 

 

R.S.Karenov  

The phenomenon brilliant scientist Shokan Ualihanov  
is a great contribution to panhuman civilization 

To the 180th anniversary of his birth 

Comprehensively and systematically studied the life and creative activity Shokan Shingisovich Ualikhanov. 
It's marked by his deep scientific knowledge, provided assistance for the formulation of a national literary 
criticism. It's found mindedness scientist in the field of cognition and learning the history of his people, oral 
poetry, ethnography, politics. Shows how he was able to uncover the historical truth, explore the ancient 
manuscripts and chronicles on the basis of a comparative analysis, drawing on multiple sources of infor-
mation. It's proved that in the study of scientific papers Alikhanov had found such features peculiar to him as 
a brilliant scientist: great talent, endless desire to find a new, non-standard and originality of thought. 
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Эпикалық шығармалардағы бейнелеу құралдарының рөлі 

Мақалада эпикалық шығармалардағы бейнелеу құралдары жан-жақты талданды. Сонымен қатар автор 
эпостағы батыр бейнесінің жасалуындағы сөз көркемдігінің  атқаратын  қызметі айрықша  екендігін 
айқындаған. Сондай-ақ эпикалық жырлардағы ажарлаудың аса пəрменді көркемдеу, бейнелеу құралы 
екендігіне көңіл бөліп, осы мəселелердің негізінде ажарлаудың ассоциациялық мүмкіндіктері мен 
тұрақтылық сипатын, дыбыс үндестігі мен бояу үйлесімдігін анықтап, ажарлаудың семантикалық 
құрылымы  қандай, стильдік вариациялары мен эмоционалдық-экспрессивті сапасына назар аударған. 

Кілт сөздер: батырлық жырлар, зерттеу, ассонанс, теңеу, аңыз, əдебиет, поэзия, аллитерация, талдау. 

 
Эпикалық мол мұраларымыздың жинақталуы, жариялануы, басқа да халықтар тіліне аударылып, 

олардың шығу тегі мен дамуы, тарихи негіздері мен көп нұсқалы болу себептері, көркемдік болмыс-
бітімі туралы тереңдей зерделене басталғанына екі ғасырға жуық уақыт болыпты. Бұл — қазақ 
фольклортану ғылымындағы эпостың зерттелу тарихының өзіндік жеткен жетістігін көрсете аларлық 
меже екендігі рас. 

Қазақ қауымының ру-тайпалық кезеңдерден бастап, оның халық болып құралған дəуірлерінен 
мол хабардар ететін, сондай-ақ ұлттық даму межесін айқындайтын елдік пен ерлік шежірелерін бір 
ғасырлық шеңберінде танып, білу мүмкін емес. Сан ғасырлық тарихы бар, миллиондаған адамдарға 
қызмет ететін батырлық жырлардың тұтас табиғатын тану бір ғана уақыттың ісі де емес. Бұл туралы 
ғылымда айтылатын келелі-келелі тың ізденістер мен ашылатын ғылыми мəні бар жаңалықтар əлі де 
айтыла бермек. 

Бүгінгі таңдағы еліміздің егемендік алған нəтижесімен келген оң істеріміз, батыл бастамалар 
бұны дəлелдей түсетіндей. Қазақтың батырлық жырларының тарихи негіздері мен жанрлық 
жіктелісіне қатысты ғылымда біршама пікірлер нақтыланған. Сонымен коса эпикалық шығарманың 
сюжеті ондағы қаһармандар əлемі, ұнамды образдардың жасалу ерекшеліктерімен батыр бейнесімен 
салыстырыла берілетін ұнамсыз бейнелердің салыстырмалы əдіс-тəсілдер арқылы түсіндіріліп келе 
жатқандығы мəлім. 

Алайда соншалықты тартымды жасалған қаһармандар образының құдірет-күші не себептен, 
адам жанын бірден тербеп алатын сиқырлылығы неден? деген сұрақтарға толық жауап берілді деуге 
негіз жоқ. Өйткені зерттеу еңбектерде негізінен жырдағы бейнелі сөздерге қатысты азды-көпті 
пікірлер айтылғанымен, кең көлемде тоқталып, бейнелі сөздердің образды жан-жақты ашудағы 
қызметіне байланысты тексерулер жасалмағандығы белгілі жайт. 
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Эпостың шығу тегі мен дамуын білу қандай керек болса, онда ондағы сөз өнерінің күш-қуатын 
тану да ауадай қажет болады. Өзге де эпикалық шығармаларымыз тəрізді, батырлық жырлар да тұтас 
бір дəуірлердің тарихын, соның ішінде халықтың ой-арман, қиялын білдіре алатын қымбатты 
қазынамыз. Оның белгілі бір кезеңдердегі елдің тұрмыс-тіршілігін сипаттайтыны, сөз өнерін орынды 
қолдана алатын хас шеберлердің болғанын жəне жырды айтушылардың аймақтық стильдерінің пайда 
болып, əрі қарай дəстүрге сай қалыптасқандығын зерттеу аса пайдалы іс болатындығы сөзсіз. 

Қай халықтың болмасын асыл сөз өнері басқа халықтардың əдебиетінен, ең басты 
айырмашылығы — өзінің образдар жүйесімен, сөз бейнелеу тəсілдерімен ерекшеленді. Əдебиеттегі 
образдар жүйесі жəне сөз бейнелеу тəсілдері ұлттық болмыс-бітімімізді анықтайтындығы рас. 
Халқымыздың ғажайып ескерткіштері болып табылатын эпостағы ғаламат кейіпкерлердің сөз 
өнерінің құдіреті арқылы танылғандығына ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда сандаған ғасырлар мен 
жылдар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауызша жетіп, жанды баурап, сананы арбайтын қазақтың қасиетті сөз 
өнерінің ұлттық негізі — ауыз əдебиетінде қалыптасқан деудің реті бар. Сөз өнеріндегі ұлттық негіз 
дегеніміздің өзі — сол рухани мұраны жасаған халықтың тілі. Онсыз образды сөз, көркем сөз дегенді 
айта алмаймыз. Тіл — əдебиеттің құрылыс материалы, жер бетіне ауа тіршілік үшін қандай керек 
болса, əдебиетке тіл де сондай қажет екендігі баршаға түсінікті. 

Өнерді тану мен білу туралы ғибраттарға мəн берсек, көркем əдебиет деген ұғымның сыр-
сипаты образды сөз, көркем сөз атты терең түсінікке тіреледі. «Сөз — адамның ой-сезімін жеткізудегі 
бірден бір күшті құрал». Ал, көркем ойлау жүйесі шексіз. Көркем əдебиеттің бүкіл болмысы, шынайы 
табиғаты түр мен мазмұнның бірлігі арқылы жасалған. Түрдің өмір сүру заңдылығы, өзгеріп дамуы, 
өзінің көріну тəсілдеріне байланысты. Əдебиеттегі түрдің көріну тəсілдерінің бірі бейнелеу 
құралдары. «Бейнелеу құралдары — əдебиетте көбінесе бұл ұғым сөз қолдану тəсілдері, бейнелі 
сөздер, мысалы, жалпы түрде құбылту деп аталатын метафора, метонимия, əсерлеу, тұспалдау, 
астарлау, теңеу, эпитет жəне стильдік айшықтар, дыбыстық қайталамалар деген мағынада 
қолданылады» [1].  

Шындығына жүгінсек, бейнелеу тəсілдерінің мəн-мағынасы бұдан да кең, мол екендігі белгілі. 
Анықтай түссек, көркем шығармадағы бүкіл тіл байлығы — түгелдей бейнелеу құралы. Бұның басты 
ерекшелігі халықтың айналадағы дүниені өзінше түсініп, көркемдік ой-сезімімен қабылдауында 
жатыр. Сондықтан бейнелеу құралдары қай ұлттың əдебиетінде болса да сөздік қорға, тіл байлығына 
байланысты қалыптасады.  

Көркем əдебиеттің өзіне тəн даму заңдылықтары, қоғамдағы алатын өзіндік орны туралы 
пікірлер ерте заманнан айтылып келеді. Бұл жайында ғалымдар алғашқы жазылған еңбек ретінде, 
ежелгі грек елінің біздің жыл санауымызға дейінгі IV ғасырда өмір сүрген ғұлама ойшыл 
Аристотельдің «Поэтика» атты кітабын атайды. Əйгілі ғұлама бабамыз Əбунасыр əл-Фараби (870–
950 жж.) Аристотель ізіндегі екінші ұстаз атанып, философия, поэтика жəне т.б. арналған трактаттар 
жазғаны белгілі. Содан бері сөз өнері туралы Леонардо до Винчи, Буало, Шеллинг, Чернышевский, 
Белинский, қазақ халқының даңқты перзенті Ш.Уəлихановтар талай-талай зерттеулер жазды. 
Көшпелі қазақ халқының өлең мен əнге деген құмарлығын, ақындық таланты туралы Ш.Уəлиханов 
мынадай аңызды арнайы дəлел ретінде келтіріпті: «Аңыздың айтары өлең, өнер аспаннан, əуеден 
келіпті-мыс [2]. Өлең туралы қызғылықты ойлар мен пікірлер қазақтың ақын-жыраулары, сал-
серілерінің шығармаларында да айтылған. Ұлы Абайдың «Өлең — сөздің патшасы, сөз сарасы» деуі 
қай уақытта да дəлелді екендігіне көз жеткіземіз. 

Өлеңнің теориясы, құрылысы, техникасы жайында классикалық еңбектердің бар екендігі 
əдебиетшілер қауымына жақсы таныс. Аристотель, əл-Фараби, В.Г.Белинский, А.А.Потебня, 
А.Н.Веселовский, одан кейінгі В.Брюсов, Б.Томашевский, В.Жирмунский жəне тағы басқалар 
алдымен еске түссе, қазақ поэзиясына байланысты Ш.Уəлиханов, А.Байтұрсынов, М.О.Əуезов, 
Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайлов, З.Қабдолов, З.Ахметов, М.Базарбаев деп, бұдан əрі де жалғастыра беруге 
болады. Аталған ғалымдардың еңбектерінде өлеңнің теориялық мəселелері, айрықша атасақ, 
поэзияның тілі, құрылымы, түзілісі, бейнелеу құралдары жайлы тамтұмдай түсіндірілген. Алайда 
осымен іс біткен, ендігі қалғаны сол зерттеулердің нəтижесімен шектелуге тиіс дейтін ғылымда 
қағида жоқ. Қайта осы бағытта сандаған ізденістерімізбен қатар, өлең теориясына қатысты көркем 
шығарманы талдауда іркілістеріміз де бар екендігі қисынсыз емес. 

Сөз өнеріндегі бейнелеу құралдарының бір парасы — ажарлау, бұған қатысты ой-пікірлердің 
ертеден айтылып келе жатқандығын жоғарыдағы аталған еңбектер де анықтайды. Қазақ əдебиеттану 
ғылымында Ахмет Байтұрсыновтан бастап енген терминдер өз алдына бірнеше сала болып 
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қалыптасты. Солардың ішінен Ахмет Байтұрсыновтың «Əдебиет танытқыш» атты кітабында бар, 
ғылыми тілімізде орын тепкен бір алуан терминдерді атасақ та болады.  

Мысалы, теңеу, кейіптеу, тұспалдау, əсерлеу, шеңдестіру, арнау, сөз өнері, шығарма, ауыз 
əдебиеті, мазмұн, тармақ, шумақ, бунақ т.б. Бұлардың аса мəнді терминдер екенін атай отырып, 
Байтұрсынов осы табында қолданған басқадай бір қыдыру терминдердің еленбей, ескерілмей 
қалғанын да айта кеткен жөн. «Олардың ішінен əлі де мəнділігін сақтаған, қолдануға қолайлыларын 
сұрыптап алып, ғылыми тілімізде ретін тауып орнықтыру алдағы уақытта атқарылуға тиісті міндет», — 
дейді академик З.Ахметов [3]. Анығына келсек, көркем əдебиеттің тіліне байланысты келелі сөз қозғап, 
байыпты бағыт пен бағдарды көрсеткен З.Қабдоловтың еңбегі еді. Өзінің «Əдебиет теориясының 
негіздері» атты еңбегінде ғалым сөз өнеріндегі тіл көркемдігін ажарлау, құбылту, айшықтау, 
машықтауды жекелей саралай көрсеткен. Мұндағы ажарлау негізгі сөздегі дауыс ырғағынан 
басталып, дыбыстық қайталаулар арқылы ерекшелетіндігіне алдымен көңіл бөлінген. «Əдеби тілге 
дауыс ырғағы емес-ау, тіпті дыбыс қайталаулар арқылы да əжептəуір ажар бітіруге болады. 

Бұл тəсіл екі түрлі аллитерация (лат. дыбыстас) — бірыңғай дауыссыз дыбыстарды қайталау 
жəне ассонанс (фр. үндес) — бірыңғай дауысты дыбыстарды қайталау. Бұлар поэзияда да, прозада да 
кездесіп отырады» [4]. 

Сөзді ажарлаудың ендігі бір көрсеткіші болып табылатын — айқындау  (эпитет),  теңеу  екендігі  
осы еңбекте айтылады. Жалпы бүкіл бейнелеу кұралдарын кез келген шығармадан тауып, жүйелеп 
шығудың өзі қыруар жұмыс екендігі сөзсіз. Алайда бейнелеу құралдарын ішіндегі ажарлау, кұбылту, 
айшықтау көркем шығармалардан талдап көрсеткен еңбектердң сандық көрсеткіші көңіл 
қуантпайтындығы тағы белгілі. Рас, жазба əдебиетіне қатысты поэтикалық тұрғыдан Қ.Жұмалиев, 
З.Ахметов, З.Қабдолов, Р.Нұрғалиев, М.Атымов, Т.Əбдрахмановалардың еңбектері алдымен аталады. 

Ал қазақ фольклорының поэтикасына қатысты көріністер енді ғана басталды десек те болғандай. 
Ауыз əдебиеті шығармаларының тіл кестесі, өлең құрылысы, құрылымы, образдар жүйесі, сюжет 
деңгейіндегі қарастырулар С.Қасқабасов, О.Нұрмағамбетова, Ш.Ыбыраев, Б.Əзібаева, Б.Рақышов 
жəне тағы басқалардың зерттеулерінде жүзеге  аса бастады. Аталған ғалымдар фольклорлық 
мұраларымыздағы сөз көркемдігіне арнайы тоқталып, оны жүйелей көрсеткен. Бұның асығыс 
айтылған пікір еместігін сөз арасында айта кетейік. Эпосты — əуезе, лириканы — толғау, драманы 
айтыс деп жүйелеп, сала-салаға жіктеп əкеткен ғалым-теоретик, эстетик-сыншы А.Байтұрсыновтың 
«Əдебиет танытқыш» атты еңбегінде көріктеу (эпитет) теңеулерге негізгі дəлел батырлық жырлардан 
алынған еді [5]. Осы бастама Е.Ысмайловтың «Əдебиет теориясының мəселелері», «Ақындар» жəне 
Қ.Жұмалиевтің «Əдебиет теориясы» атты еңбектерінде жалғасын тапқан. Батырлық жырлардан 
бейнелеу құралдарына қатысты мысалдар келтірілген. Одан кейінде халық ауыз əдебиетіне 
байланысты жарық көрген еңбектерде шолу түрінде айтылып, мектеп окулықтарында батырлық 
жырлардан үзінділер келтіріледі. 

Қазақ эпосына байланысты зерттеулер жасаған М.Əуезов жəне Л.Соболев, А.С.Орлов, 
В.Жирмунский, Қ.Жұмалиев, М.Ғабдуллин, Ə.Қоңыратбаев, Р.Бердібаев, С.Садырбаев еңбектерінде 
де жырдағы дыбыстық кайталаулар, эпитет, теңеулер шолу түрінде айтылып отырған. Осындай 
зерделі еңбектердің негізінде XX ғасырдың 40-жылдарынан бастап, «Қазақ əдебиетінің тарихы» атты 
көп томдықтар шығарылу көзделген еді. Алғашқы жарық көрген «Қазақ əдебиеті тарихының» бірінші 
томында жəне кейінгі басылымдарда да батырлық жырларға қатысты тарауларда жырдың сөз 
көркемдігі, тіл өрнегіне қатысты мəселелерде ажарлаудың үлгілері қалыс қалмай көптеген мысалдар 
арқылы түсіндірілген. Сонымен коса, «Қазақ ауыз əдебиетінен» арнайы жоғары оқу орындарына 
оқулықтар дайындаған М.Ғабдуллин, Ə.Қоңыратбаев, М.Тілеужановтар еңбектерінен де эпостық 
жырлардан ажарлауға катысты мысалдарды табуға болады. Солай дей тұрсақ та, бұлардың бəрі 
ажарлауға байланысты арнайы зерттеу емес. Анығына көшсек, мұнда аңдату, аңғарту, бар екендігіне 
талас жоқ. Осы тұрғыдан алып қарағанда Т.Қоңыровтың ажарлаудың бір түрі теңеулер жөніндегі 
зерттеу еңбегіндегі мына төмендегі пікірі дəлелді айтылған: 

«Қазақ теңеулерін лингвистикалық тұрғыдан зерттеу былай тұрсын, оны əдебиеттану 
тұрғысынан тексерген арнайы бірде - бір еңбек жоқ» [6]. 

Шындығына келсек, бұл ажарлаудың бірі теңеуге қатысты XX ғасырдың 70-жылдарынан кейінгі 
айтылған пікір екендігі даусыз. Бұл арада біздің мақсатымыз теориялық тұрғыдан тұжырымдар 
жарыстыру емес, қайта көркем шығармаларды негізге алып талдауға байланысты қаншалықты 
зерттеулер жасалғанын анықтау еді. Нəтижеге жүгінсек, кейбір көлемді шығармалардың көркемдік 
ерекшеліктеріне қатысты жол-жөнекей əңгіме болып, біркелкі дəлелдемелер болмаса нақтылы 



Эпикалық шығармалардағы бейнелеу… 

Серия «Филология». № 4(76)/2014 91 

бейнелеу құралдарының белгілі шығармалардан тұтастай тексере қараған еңбектер өте аз екендігі 
көпке мəлім.  

Жалпы қазақ фольклорының аса бай саласы болып табылатын эпостық жырлардың көркемдік 
күш-қуатын таразылау, ондағы бейнелеу құралдарының алатын орны, атқаратын қызметін зерттеудің 
негізі ғылымдағы үлкен жетістіктердің бірі болатындығына ешкімнің күмəн туғызбайтындыры анық. 
Өкінішке орай, осы уақытқа дейін мұндай арнайы тоқталып, монографиялық тұрғыдан зерттелмеуі 
эпостанушы-ғалымдарды ойландыруы тиіс. Сондықтан біздің зерттеуіміздің мақсаты — осы 
олқылықтың орнын толтыруға біршама үлес қосу: эпикалық жырлардағы ажарлаудың аса пəрменді 
көркемдеу, бейнелеу құралы екендігіне көңіл бөліп, осы мəселелердің негізінде ажарлаудың 
ассоциациялық мүмкіндіктері мен тұрақтылық сипатын, дыбыс үндестігі мен бояу үйлесімдігін 
анықтау, ажарлаудың жоғарыдағы аталған түрлерінің семантикалық құрылымы қандай, стильдік 
вариациялары мен эмоционалдық-экспрессивті сапасына назар аудару, сөйтіп, нəтижесінде 
ажарлаудың қолданыс аялары мен функционалдық негіздерінің мүмкіндіктері қандай деген 
сауалдарға жауап беру. Осы мақсатта ажарлауға қатысты дауыс ырғағы (интонация), дыбыс 
қайталаулар аллитерация мен ассонанс, эпитет (айқындау) пен теңеу ізденісімізге арқау болып, 
олардың эпикалық шығармадағы қызметін ерекшелеу алдыңғы орынға шығады.  

Жалпы алып қарағанда, қазақ халқының өлеңдік қоры, оның өзіндік ерекшеліктері дейтін 
мəселелер ерте замандардан айтылып келеді. Қазақтың даңқты перзенті Ш.Уəлихановтың бұл істе 
елеулі еңбегі бар екендігі əркімге жақсы таныс. Сонымен қатар қазақ жеріне келіп, оның əдет-ғұрып, 
салт-дəстүрлеріне үңілген көптеген еуропа ғалымдарының аса қызыға қарағаны тағы да 
халқымыздың поэзиясы екендігі мəлім. Ерте кездің өзінде айтылған академик В.В.Радловтың мына 
пікірі соның дəлелі: «Қазақтың өз өлеңдерінде бағалы санайтын ертегілердегідей əлдеқандай бір жан 
түршігерлік жəне ғажайып дүние емес, ол өзінің сезімі мен талап-тілегін, қоғамның əр мүшесі 
аңсайтын арман-мұратты жыр етеді. Тыңдаушыларды сүйіндіретін қисынсыз ғаламат жайлар,  
керемет зор нəрселер емес, табиғи жайлар, айналадағы өмірдің ақиқат шындығы» [1–9]. Сөз 
өнеріндегі көркем бейнелер, тіл шұрайы, көркемдік кестелер дегеннің өзі ұлттық ерекшеліктің 
ғажайып бір айғағы. Бұл əсіресе эпостық шығармалардан айрықша танылады. Белгілі ғалым, 
академик З. Ахметов былай дейді: «Тілдің, сөз кестесінің табиғилығы мен қарапайымдылығы 
дегеніміз — халықтың көркем дүниетанымы, көркем ой-сезімі қоғамдық өмірімен нақтылы 
əлеуметтік-тарихи жағдайлармен тығыз байланысты қалыптасқандығының белгісі. Міне, сондықтан 
да тілінің қарапайымдылығы, көркемдігі мен тартымдылығы жағынан халық поэзиясы əрқашан да 
тамаша үлгі болып қала бермекші. 

Нағыз поэзиялық көркемдік шеберлікті танытатын халықтың өлең, жырлары болса, халықтық 
тілдің тұнығынан алынған нелер асыл сөздерді де сол өлең-жырлардан табамыз», — депті [7]. Осы 
пікірдің жалпы эпостық шығармаларға қатысты айтылғандығын да байыптау қиын іс емес. Бір анығы, 
өлең-жыр болсын, оның күш-қуаты, сөздік нақышы алдымен айтушы шеберлігіне байланысты екен. 
Батырлық жырларды жырлаушы шеберлігін анықтау, ондағы сюжеттік ерекшелік пен образ 
жасаудағы мүмкіншіліктен ғана емес, соны қиыннан-қиыстырудағы сөздік қолданыспен де 
ерекшеленетіндігін ұмытпайық. Осы қисынның түп негізі көркемдік  ойлауға тіреледі. «Көркемдік 
ойлаудың табиғаты мен мəні — дүниені көркемдік тұрғыдан игерудегі рухани қабілет екендігімен 
анықталады. Образдық сезімділік тұрғыдан əлемді тану, адам болмысына үңілу, тіршілік-тұрмыс 
мəнісін бағалау, көңіл-күй құбылыстары жəне қиял ырқымен жүзеге асатын суретті, бейнелі ұғымдар 
синтезі көркемдік ойлаудың ерекшелігі болып табылады», — дейді ғалым С.Негимов [8]. 

Эпостағы көркемдік ойлаудың ең көне кезеңінің басты белгісі — ертегілік элементтердің мол 
ұшырасатындығында. Эпикалық шығармадағы батырлардың «суға салса батпайтын, отқа салса 
жанбайтыны», оқ өтіп, қылыш кеспейтін қасиеттері мұны анық дəлелдеп тұрғандай. Батырлардың 
мінген пырақтары кұстан жылдам, айшылық жерді алты сағатта алатындығы қандай ғажап. 

«Көркемдік ойлау жүйелері шежіре (тарих) ретінде бірнеше сатылардан тұрады, ең алғашқысы — 
ертегілердегі мифтік тотемдік, фетиштік, магиялық ұғымдар (бұлар қазақ фольклористикасында, тіпті 
зерттелген жоқ), екінші сатысы — бəдік туралы ұғымдармен, ал, үшіншісі — жан-жануарлардың 
бабасы (жаратушысы) болады деген ұғыммен жалғасады. Күрделене барып, бұлар «Қозы Көрпеш — 
Баян сұлу», «Алпамыс» жырларындағы көркемдік ойлау жүйелерімен жалғасады» [9]. 

Батырлық жырлар мен ғашықтық жырлардағы негізгі өзекті мəселе — намыс. Міне, осыны 
биікке көтеру жолында бүкіл адамзат бойындағы күш-жігер, қайрат пен ақыл, адамгершілік асыл 
сезімдердің барлығы көркемдік ойлау жүйесі арқылы эпостағы негізгі қаһарманның бойына 
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жинақталған. Келе-келе бұл тамаша дəстүрге айналған. Жырды айтушы тыңнан толғап, бейнелеу 
құралдарының түрлі тəсілдері арқылы образды сомдауды барынша көркемдеген. Осы процестің 
едəуір ғасырларға созылғаны, жырдың көп нұсқалы болу себептерінен де көрінеді. Батырлық 
жырлардағы жар таңдау, жауға мінетін  керемет пырақ ат таңдау, оның кездесетін жауының да  осал  
болмауы — даралаудың дəлелі. Бұған назар аударған Ш.Ыбыраевтың төмендегі тұжырымы соны 
аңғартады: «Іс-əрекет əсерлі де ойнақы болу үшін жыр бұл жерде оқиғаны баяндап отырмайды, сол 
іс-əрекеттің сөз арқылы көзге елестетіп, көңілге ұялатарлықтай көркем суреттемесін жасайды. 
Осындай суреттеменің бел ортасында қаһарманның тұлғасы тұрады. Оқиға неғұрлым қалыңдаған 
сайын бас қаһарман да пайдалана түседі. Баяндалып отырған оқиға ұзарып, əрі ұлғайтылып, 
мыңдаған адам тағдыры түйісіп жатқанымен  бəрібір ол батыр тұлғасын  көлегейлей алмайды. 
Керісінше, оның бейнесі халықтың идеалына сəйкес онан сайын асқақтай береді», — дейді [10]. 

Демек, эпостағы батыр бейнесінің жасалуындағы сөз көркемдігінің атқаратын қызметі айрықша 
екен. Жырдағы жойқын жекпе-жек, батыр астындағы пырағының жекелей алынуы, алынбас аса биік 
тас қамалдар, терең қазылған орлардың жан түршігерлік суреттері батыр бейнесін ерекшелеуден 
туған. Осының бəрі өнер тілімен, сөз құдіретімен ғана түсіндірілетін күшке ие. Бірақ мұндағы 
көркемдік ойлаудың негізі ел қорғанышы болған адамды дəріптеу. Ел қамқоры, қорғаны болатын 
қаһармандарды жасау ертеден  қалыптасқан.  Қазақ эпосына елеулі еңбегі сіңген ғалым Р.Бердібаев 
былай деді: «Эпостың өзіне хас, қалыпты белгілері: онда белгілі бір халықтың эпикалық өткен 
дəурені суреттеледі, эпопея негізіне жеке бастың емес, ұлттық өмірдің аңызы алынады, мұнда 
бұрынғы мен қазіргінің арасында ұзақ уақыттық белестер  жатады.   

Эпос — өмір оқиғаларының нақтылы талдауы емес, естелігі. Ал қандай да болмасын ұлттың 
эпикалық естелігі қайта өзгертуге, басқаша баяндауға болмастай қасиетті ұғым ғой. Ол жеке 
адамдардың өңдеуіне, əрлеуіне көнбейді, өйткені эпикалық аңыз өз келбетімен қызық, оның бағасы 
да беріліп, қорытындысы да шығарылып қойылған» [11; 45, 46]. Осы пікірдің эпостағы көркемдік 
ойлау, қиялға немесе бейнелеу құралдарына да қатысы бар.  

Жырдағы дыбыс ырғағының белгілі үндестігі, дыбыстар заңдылығы, түр-түсті айқындап 
берулері мен батырдың мінез-құлқын (психологиясын), оның астындағы пырағының өзіне сай келуі, 
бойына асынған бес қаруының сайма-сайлығы көркемдік тұрғыдан көріктеудің алғашқы озық 
үлгілерін көрсетеді. Образды сөз жасауға айрықша қызмет етеді екен. Бұларсыз тіптен айтарыңды 
анықтау мен суреттеліп отырған құбылысты, затты нақтылау қиын. Олай болса ажарлау сөз 
өнеріндегі бейнелеу құралдарының пəрменді бір үлгісі. 

Қысқаша айтқанда, ажарлау — көркемдік ойлау мен қиялдың келісті бір көрсеткіші. 
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Роль выразительных средств в эпических произведениях 

В статье всесторонне раскрытa роль выразительных средств в эпических произведениях. Автором 
выявлена роль эпитетов, сравений, аллитераций и ассонансов в описании образа батыра. Определено, 
что одной из сторон изучения изобразительности слова в эпическом произведении является исследо-
вание функции эпитетов, сравнений, аллитераций и ассонансов. Умение воссоздать картины жизни, 
изображенные в произведении, подчеркивает автор, в свою очередь, способствует проникновению в 
эмоциональный настрой произведения, воссозданию образа персонажа. Отмечено, что для того, чтобы 
увидеть изменение характера героя, динамику эмоций, недостаточно воспроизвести отдельные карти-
ны, необходимо установить между ними связь. 

 

B.M.Aiуtbaуeva  

Role of means of expression in epic works 

In this article the author comprehensively opens a role of means of expression in epic works. And also the au-
thor to consider a role of epithets, comparison, alliterations and assonans in descriptions of an image of the 
batyr. If attentively to concentrate on history of research of the heroic epos of Kazakhs, it is visible that most 
of researchers pays attention to pictorialism of the word in the epos. One of the parties of studying of 
pictorialism of the word in epic work is research of function of epithets, comparisons, alliterations and 
assonans. Ability to recreate the life pictures represented in work in turn promotes penetration into an emo-
tional spirit of work, a reconstruction of an image of the character. To see change of character of the hero, 
dynamics of emotions, it isn't enough to reproduce separate pictures, it is necessary to establish connection 
between them, to compare the, reader's assessment of events and heroes with an author's assessment.  
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Дандай Ысқақұлы жəне сын жанрлары табиғаты 

Мақала қазіргі ұлттық əдебиеттануда өзекті де, жаңашыл проблема болып табылатын мəселеге 
арналған. Авторлар зерттеу нысанында сирек сөз болып жүрген жанр теориясы аталатын өзекті 
тақырыпты жан-жақты зерделеуді мақсат тұтады. Ұлттық əдеби сын жанрларын бір жүйедегі 
классификацияда қарау мен зерттеудегі жаңашыл көзқарастар мен пікірлерді салыстырмалық 
тұрғыдан қарастыру арқылы бүгіндегі ғылыми-зерттеушілік ой-пікірдің қол жеткізе алған 
жетістіктерін саралайды. Сын жанрларының өзіндік ерекшеліктері мен басты сипаттары ғылыми-
теориялық тұрғыдағы талдаулар арқылы зерделенеді. Сол арқылы сын тарихы мен теориясын  
зерттеген Т.Кəкішұлы мен Д. Ысқақұлының еңбектеріне баға беріледі. 

Кілт сөздер: əдебиеттану, əдеби сын, сын жанрлары, жанр теориясы, жанр түрлерін   
класификациялау, сыншы-зерттеуші, мақала, шығармашылық, ғылыми талдау, ой-пікір. 

 
Филология ғылымдарының докторы, профессор Дандай Ысқақұлын əдебиет сүйер  қауым жақсы 

біледі. Д.Ысқақұлы — əдеби сынға ерте араласқан ғалымдардың бірі. Ғалым-сыншының қазақ 
əдебиеттану ғылымы мен сынындағы əрбір еңбегі сыншылдық-эстетикалық, ғылыми-зерттеушілік, 
əдеби-теориялық тұрғыдағы талдауда ғылыми тереңдігі жағынан ерекшеленеді. Ғалымның ғылыми 
зерттеу жүргізу аясы көбіне көп əдеби сынның теориясы мен тарихын жəне XX ғасырдағы қазақ 
əдебиетінің келелі мəселелерін қамтиды. Оның бұл саладағы ізденістері 1967 жылдан бері баспасөз 
беттерінде үзбей жарияланып келеді. Қазірде сыншы — əдебиет пен өнердің сан-алуан мəселелеріне 
арналған 300-ден астам мақалалардың иесі. Оның «Əдеби көркем сын», «Сын шын болсын», «Сын 
жанрлары», «Сын сымбаты», «Сын өнері», «Сынсонар» сияқты бірқатар еңбектерінде əдеби сынның 
теориялық мəселелері қазақ əдебиеттануында алғаш рет арнайы зерттеліп, жеке ғылым саласы 
ретінде негізі қаланды. Дандай Ысқақұлы өз зерттеулерінде əдеби сынның өркенді дамуын өзек етіп 
алып, оның табиғаты,  əдістері, əдеби көркемдік процестегі орны, атқаратын қызметі, принциптері, 
түрлері мен жанрлары сияқты ғылыми-теориялық мəселелерді тұңғыш рет зерттеу нысаны етіп, жан-
жақты сараптаудан өткізіп, ғылыми негіздегі тұжырымдамасын түзеді.  

Белгілі əдебиетші-ғалым Дандай Ысқақұлының «Сын шын болсын» атты еңбегі — біз сөз еткелі 
отырған сынның теориясы дейтін қиын да, күрделі салаға арналған тұңғыш теориялық еңбек. 1920–30 
жылдардағы əдебиет, сын тарихына тереңірек барып, толғана қалам тартып, тұжырымды ойлар айтып 
жүрген Д.Ысқақұлы бұл еңбегінде əдеби сынның табиғатын танытып, принциптерін жүйелеп, 
түрлерін түстеуде алғашқылардың бірі болып қалам тартып, құнды еңбек жазып отырғанын айрықша 
айту қажет. Яғни, əдеби сынның ғылыми негіздерін жүйелеп қарастыруда бұл кітаптың маңызы зор 
екені даусыз. «Əдеби сынның табиғаты» деп аталатын тарауында сынның əдеби, ғылыми, 
публицистикалық жəне əлеуметтік сипаттарын жеке-жеке талдау жасап, тұжырымды ой айтады. 
Сынның көркем əдебиетпен астасып жататын тұстары болғанымен, екеуінің ара-жігі ажыратылып 
ерекшеленетін тұстарын  да автор ескерусіз қалдырмайды. Яғни, көркем шығармаға қойылатын 
талаптар басқа да, сынға қойылатын талаптар басқа. Екеуінің алдына қойған мақсаты да — екі түрлі. 
Əдебиеттің негізгі объектісі — өмір. Ал əдеби сынның негізгі мақсаты — бүгінгі күн əдебиетінде, 
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əдеби процесте болып жатқан сипатты жаңалықтарды, ондағы жетістіктер мен кемшіліктерді 
уақтылы ашып көрсету. Сыншы бұл міндеттерді орындау үшін аналитикалық талдау əдістерін 
қолданады [1; 9, 10]. Бұл пікір, əрине, сын мен көркем əдебиеттің байланысын жоққа шығармайды. 
Қайта сынды көркем əдебиеттің дамуына көмектесіп отыратын негізгі сала ретінде қарастырады. 
Əдеби сынды əдебиеттану ғылымына теліп қоюға автор келісе бермейді. Екеуінің қаншама ортақ, 
ұқсас жақтары болғанымен, өз кезегінде бірімен-бірі қатыса бермейтін тұстары да баршылық. «Сын 
көбіне, бүгінгі əдеби процесті зерттейді; оның ертеңгі даму қамын ойластырып, жол нұсқап отырады. 
Бұл ретте сынды əдебиеттің келешегіне бағыт сілтер ғылым деп шартты түрде атауға болатын секілді. 
Ал ғылымға келсек, ол көбіне əдебиеттің өткенін зерттейді. Осы мəселеге дəстүр мен жаңашылдық 
проблемасы тұрғысынан келетін болсақ, сын оны жаңа асуларға жетелейді. Ғылым əдебиетті 
бұрыннан келе жатқан дəстүр ізінде қарастырады». 

Дандай Ысқақұлы əдеби сынның ғылыми сипатына да ерекше ден қояды. Автор сынның 
сипаттарын айқындай келе, əдеби сынның негізгі субъектісі, мазмұны, методология мен əдістері, 
құралдары, өмір сүру арнасы, жанрлары, зерттеу объектісі, бағыты, қызметі, принциптері деп 
құрылымын да жүйелейді. Əдеби сынның табиғатын жан-жақты талдай келе, автор «əдеби сын 
дегеніміз — əдебиеттану ғылымы мен қоғамдық ғылымдардың тоғысқан түйінінен пайда болып, 
күнделікті əдеби процесті зерттейтін, оған баға беріп, оқырманның рухани əлемі аясында қызмет 
атқаратын əлеуметтік сананың сан қырлы саласы», — деп толыққанды тұжырым жасайды [1; 14]. 

Сонау  1990 жылдар аяғында шыққан «Сынсонар» монографиясы  қазақ əдеби сынының соғысқа 
дейінгі дəуірін түгендеп, отызыншы жылдар ойранындағы əдеби сынның «ақтаңдығын» аршыды. 
«Қазақ əдебиетінде, — деп жазады ғалым осы кітабында, — əдеби сынның «ішкі» жақтарына, 
теориясына, методологиялық мəселелеріне назар аудару соңғы уақыттарға дейін қаға берісте қалып 
келді. Ал, сынды қалай болса солай «дамыта» салуға келмейтін жағдайы тағы бар. Əдеби сынның да 
уақыттар бойғы жетілуінде табиғи қалыптасқан, өзіндік «физиономиялық құрылысы, даму 
заңдылықтары бар» [2]. Ғалым, алдымен, алған бағытты айқындап алып барып, өзі белгілеген 
«заңдылықтардың» сырын ашады. Сөйтіп, əдеби процестегі сынның орнын, сын жанрларының даму 
үрдісін, 1930-жылдардың аяғында солақайлығынан усойқылығы басым келіп, алаштың асыл 
азаматтарының басына қара түнек орнатқан қатыгез сынның сырына бойлайды. Бұл кезеңдегі жалпы 
сынға тəн жайттар туралы ғалым былайша тұжырым жасайды: «Саяси солақайшылдықтың 
салдарынан əдебиетте де солақай сындар өріс алды. Көптеген көрнекті қалам қайраткерлерінің 
шығармашылықтарына саяси кінəлар тағылып, қуғынға ұшырады, аяғы жаппай саяси жазалауларға 
жалғасты». Осы кезеңге қатысты ғалымның көз майын тауыса қилы қаріптердегі (араб, латын, 
кириллица) ескі басылымдардан іздеп тауып, ғылыми айналымға қосқан сыни ой-пікірлер бұрын сол 
материалдар авторларының атын атауға қорыққан тұста назардан тыс қалған дүниелер болатын. 

Ғалымның жаңа ғасырмен жарыса жарыққа шыққан «Сын сымбаты» еңбегінде қазақ əдеби 
сынының өткен ғасырдың екінші жартысындағы жай-күйі сараланып, сын жанрының өркендеуіне 
«Жұлдыз», «Жалын» сияқты əдебиеттің төл басылымдарының көркем сынды дамытудағы қызметіне 
назар аударылған. Бұл да əдеби жыл қорытындыларында ғана аракідік сөз болғаны болмаса, тың 
жатқан «тыныш» дүние болатын. Сондай-ақ мұнда қазақ əдеби сыны мен зерттеушілік пайымның 
өркендеуіне елеулі үлес қосқан кешегі Н.Төреқұлов, М.Əуезов, С.Мұқановтардан бастап, əдебиеттану 
ғылымына солардың ізін баса келіп, тау төңкерердей күш-жігермен еңбек еткен Х.Сүйіншəлиев, 
С.Қирабаев, Т.Кəкішев, Р.Бердібаев, З.Қабдоловтардың сыни еңбектері мен əдеби зерттеулері кеңінен 
талданып, таразыланды. 

Зерттеуші Д.Ысқақұлының «Сын өнері» атты еңбегі əдеби сынның теориялық мəселелерін 
ғылыми  тұрғыдан қарастырады. Басты мұраты мен негізгі принциптері, əдеби дамудағы орын-үлесі, 
көркемдік-эстетикалық құндылықтары, өзіндік сыр-сипаттары  кеңінен сөз етіледі. Зерттеу еңбекте 
қазақ əдебиетіндегі сынның əлеуметтік-публицистикалық, əдеби-ғылыми, лингвистикалық-
эстетикалық, шығармашылық һəм сатиралық сипаттары жеке-жеке қарастырылып, ондағы халықтық 
мұраттарға, тарих тағылымы мен өмір шындығына зор маңыз беріледі. Сол арқылы сынның идеялық-
көркемдік дəрежесіне, əдеби процестегі орын-үлесіне, теориясы мен методологиялық мəселелеріне 
кең орын беріледі. Сын мен сыншы мұраты, осыған байланысты арғы-бергі кезеңдердегі алуан ізденіс 
пен қилы көзқарастар да белгілі бір жүйеге түсіп, бүгінгі уақыттың талап-тілектері негізгі назарда 
болады. Нəтижесінде əдеби сынның табиғаты мен жанрлық жүйесі, əдістері мен түрлері, басты мұрат, 
ерекшеліктері кеңінен сөз етіледі. 
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Ғалым əдеби сынның даму жолдары жөнінде «Əдеби сынның тарихына көз жібергенде, оның 
пайда болу, даму жолдарының əдебиеттің өсіп-өркендеу бағытымен сəйкес келіп отырғандығы 
байқалады. Əріге бармай-ақ, ХІХ ғасырдағы орыс əдебиетінде А.Пушкин, Н.Гоголь, Л.Толстой 
сияқты алыптардың кезінде əдеби сын да шарықтап, шырқау биігіне көтерілді. ХХ ғасырдағы 
əдебиеттің сыны күні бүгінгі биігіне шықты. Қазақ əдебиетінде үстіміздегі ғасырдың алғашқы 
кезеңінде Абайдың, Ахметтің, Мағжанның, Шəкəрімнің, Жүсіпбектің, тағы басқалардың 
шығармаларының жарық көруі əдеби-сыншылық ой-пікірлердің жаңаша қарқынмен дамуына түрткі 
болды. Əсіресе Абайдың, Мағжанның шығармашылығы жайлы таластар шын мəніндегі кəсіби 
сынның қалыптасып, өріс алуына ұйытқы жасады. Мысалы, кезінде М.Жұмабаевтың шығармашылық  
сипаты, бағыты төңірегінде түрлі даулар дуылдап тұрған кезде жазылған Ж.Аймауытовтың 
«Мағжанның ақындығы туралы» мақаласы қазақ əдеби сынының биік үлгісіне айналды. Əдебиетте 
түрлі ағымдар, бағыттар пайда болып, тарау-тарау жолдармен дамыған тұстарда оған шырылдап 
жүріп тура жолды көрсеткен де — осы əдеби сын», — деп жазады. Ал, əдеби сынның ғылыми 
қырлары хақында: «...Əдебиеттің сыны мен ғылымының ұқсастық жақтары олардың зерттеу 
объектілерінің бірлігінен, адресінен — оқырманға бағышталғандығынан, методологиялық негізі мен 
зерттеу əдістерінің ортақтығынан, ойлау ерекшелігі, жазу мəнері жағынан да көрінеді екен. Əдеби 
сынның ғылымилық сипаты əдебиеттану ғылымымен байланыстылығында ғана емес, бүкіл қоғамдық 
ғылымдармен қатыстылығынан да көрінеді. Əдеби шығарма қоғамдық өмірдің көркемдік көрінісі 
болса, сол өмір шындығының қалайша көркемдік сипатқа ие болғандығын анықтауға тек  
əдебиеттану ғылымының шамасы келе бермеуі мүмкін. Əлеуметтік өмірдің сан-саласын түрлі 
қырларынан зерттейтін тіл білімі, тарих, этнография, философия, заң, экономика, психология, 
педагогика, этика, эстетика сияқты ғылым тарауларымен де əдеби сын тікелей байланысты болады», — 
деп түйін түйеді.  

Сондай-ақ сын мұраты туралы: «...əдеби сын дегеніміз — көркем əдебиет, оның ғылымы мен 
журналистиканың тоғысқан түйінінде пайда болып, күнделікті əдеби процесті зерттейтін, оның 
жетістіктері мен кемшіліктерін саралап баға беретін, оқырманның дұрыс түсінуіне көмектесетін, 
рухани əлем аясында қызмет атқаратын əдеби, ғылыми, публицистикалық, əлеуметтік сипатты 
шығармашылық түрі; қоғамдық сананың бір саласы; көркем əдебиет жайлы дəуір үні. Əдеби сынның 
басты мақсаты — əдеби процесте болып жатқан жаңалықтарды дер кезінде бағалап оқырмандарға 
түсіндіріп отыру», — деп байыпты байлам жасайды.  

Сөз өнері ғылымында жанр мəселесі — аса күрделі проблемалардың бірі. Дандай Ысқақұлының 
қазақ əдеби сынындағы жанрлар жүйесін қазақ баспасөзінің тəжірибелеріне сүйене отырып, 
типологиялық тұрғыдан қарастырып, зерделеуі осы жолда атқарған елеулі еңбегі деуге болады. 
Сыншы осы тақырыпта əңгіме қозғамас бұрын жалпы жанр мəселесінің жай-күйіне тоқтала кеткен. 
«Əлемдік əдебиеттану ғылымының тарихында жанр туралы түрлі кездерде айтылған пікірлерді 
Аристотельден бастап кездестіреміз. Бұларда жанр сипатын əр түрлі қырынан əңгімелеп, табиғатын 
аша түсушілік бар. Солай бола тұрса да «жанр дегеніміз не?», «оны жіктеудің шарттары» деген 
сияқты негізгі сауалдарға жауап іздегенде басы ашылмаған қиындықтар туындайды». 

Ғалым өз ойын былай жалғастырады: «Белгілі əдебиет теоретиктерінің өздері де жанр 
проблемасының аса күрделілігіне назар аударып отырған. Б.Томашевский жанрларға жіктеудің өте 
қиындығын, оны əдеби дамудың белгілі бір тарихи кезеңіне ғана қатысты қарастыру керек екендігін 
ескертеді [3]. Ю.Тынянов жанрдың барлық белгілерін жан-жақты қамтитын анықтама беру мүмкін 
емес дегенді айтады [4]. Академик Д.С.Лихачев əдеби дамумен бірге жанрлардың да өзгеріп 
отыратындығын, сол себепті де алдымен жанрды емес, жанрды тудыратын принциптерді зерттеуді 
ұсынады» [5]. «Жанрдың əдебиеттегі жағдайы осылай болғанда, оның сынындағы күй бұдан да 
күрделілеу. Ол күрделірек əдеби сынның көркемдік, ғылыми, публицистикалық сипаттарынан, 
қоғамдық-рухани өмірде атқаратын қызметтерінен тікелей туындайды. Əдеби сын жанрларын 
анықтау оның осындай сан сипатты табиғатына тікелей байланысты». 

Сыншы Дандай Ысқақұлы сын жанрларының теориялық тұрғыдан арнайы зерттеу объектісі 
болмай келе жатқанын атай отырып, оны жіктеуде қалам тартқан зерттеушілер жайлы сөз етеді. Сын 
жанрларын зерттеп, алғаш жүйелегендердің бірі Л.П.Гроссман оның он жеті типін көрсетеді [6]. 
Автордың сын жанрларын жіктеуде қандай өлшемдерді басшылыққа алғандығы мəлімсіз. Мұның 
ішінде сынның негізгі жанрларымен бірге, олай деп санауға келмейтін, оның ішкі мүмкіндіктерінің 
көрінісі ретінде қабылдауға болатындары бар [6]. 
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Зерттеушілер əдеби сын жанрларын анықтауда түрлі ұсыныстар білдіруде. Б.Егоров жанрға бөлу 
тəсілінің үш түрлі типін айтады. Олар: 

1. Сынау əдісі бойынша (мысалы, публицистикалық сын, академиялық пікір т.б.). 
2. Əдеби тек бойынша (пародия, памфлет т.б.). 
3. Қамту объектісіне қарай (рецензия, творчестволық портрет т.б.) [7]. 
Жалпы сын жанрларының ара жігін дəл ажырату мүмкін емес, өйткені ол — тарихи категория, 

сын дамуының əр түрлі кезеңдерінде оны анықтауда түрлі белгілеріне қарап отыру керек. Əдеби сын 
қалыптасуының алғашқы дəуірінде көрініс табатын хабар, аннотация, рецензия сияқты жанрлар 
көбіне қамту объектісінің ауқымына қарай анықталған. 

Ал қазақ əдеби сынының жанрлық сипаттары ХІХ ғ. І жартысында шыға бастаған «Айқап» 
журналы мен «Қазақ» газетінде айқын көрініс тапты. Онда əр мезгілде жарияланған мақалаларда 
жанрлық белгілер саралана түсті дей келе, осы жайлы өз ойын сыншы былай толғайды: «Қазақ 
топырағында көркем əдебиет жайлы ой-пікірлердің өмір сүретін көрініс табатын орта — баспасөздің 
дамуымен бірге сын жанрлары да қалыптасып, жетіле түсті. Қазір қазақ əдеби сынының барлық 
жанрлары дерлік қалыптасқан, жанрлық мол мүмкіндіктерді толық пайдалануға  жағдайлары бар 
деуге болады. 

Əдеби сынның жанрлық жүйесін айқындау оның сан сипатты табиғатынан туындайды. Сол 
себепті де оған бір ғана əдеби, не публицистикалық принциппен, өлшеммен келуге болмайды. 
Сынның жанрларын анықтағанда, оның көркемдік сипаты əдеби принципті қажет етсе, 
публицистикалық табиғаты, публицистикалық ғылымилығы ғылыми өлшемдерді қолдануға 
міндеттейді. Осы тұрғыдан сын жанрларын алдымен əдеби, публицистикалық, философиялық деп 
жіктеуге болады. Сынның көркем жанрлары əдебиеттің тегі, түрі, жағынан эссе, пародия, эпиграмма, 
памфлет т.б. болып бөлінеді. Сын жанрын іштей шартты түрде қарасөзбен (рецензия, шолу, эссе, 
шығармашылық портрет т.б.) жəне өлең сөзбен (эпиграмма, пародия) жазылған деп бөлуге болады. 
Публицистикалық жанрға əдеби хабар, аннотация, рецензия, мақала, шолу, творчестволық портрет, 
əдеби фельетон, əдеби очерк, əдеби есеп т.б. жатады. Бұларды тағы да хабар (əдеби хабар, 
аннотация), талдау (рецензия, мақала, шолу, шығармашылық портрет), əдеби-публицистикалық 
(əдеби фельетон, əдеби памфлет, əдеби очерк т.б.) жанрлары деп жіктеуге болады. Бүгінгі əдебиет 
жайлы жазылған көлемді ғылыми еңбекті «монография» деп атайды. Сын жанрларын шартты түрде 
осылай жіктеген Д.Ысқақұлы енді осылардың басқа жанрларды айқындайтын жалпы белгілері жайлы 
сөз қозғайды: « Əдеби сынның жанрларын ажыратуда оның қандай стильмен жазылғандығы, қандай 
көркемдік құралдарды, əдістерді пайдаланғандығы көмектеседі».  

Сын жанрларын айқындаудың басты белгілерінің бірі – оның зерттеу объектісі. Əдеби сын 
қарастыратын негізгі объектілер – шығарма, жазушы, əдеби процесс. Осы үш түрлі объектіге орай, 
соларға сəйкес келетін рецензия, шығармашылық портрет, мақала жанрлары қалыптасқан. Сынның 
басқа жанрлары осы үшеуінің төңірегінде топталып, түрліше жағдайдағы көріністері іспеттес. 
Зерттеу объектісі аннотацияда, рецензияда, пародияда – біреу, ол жекелеген шығарма, кітап. 
Творчестволық портрет, эпиграмма, əдеби фельетон, эссе сияқты сын жанрларының негізгі объектісі — 
жекелеген қаламгер. Ал, мақала, шолу, əдеби памфлет, əдеби есеп, т.б. негізінен əдеби өмірдің өзекті 
мəселелеріне арналады. Демек, сын мақалаларының қамту  аумағы да – олардың жанрлық 
ерекшеліктерін анықтай түсуге көмектесетін өлшемдердің бірі. 

Сөйтіп сыншы ұлттық сынымыздың өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып, қазақ əдеби 
сынының мынадай негізгі жанрларын атап көрсетеді: əдеби хабар, аннотация, рецензия, мақала, 
шығармашылық портрет, шолу, эссе, əдеби фельетон, əдеби пародия, əдеби эпиграмма, монография. 
Бұлардан басқа библиографиялық көрсеткіш, əдеби есеп, əдеби очерк, əдеби шарж, т.б. жанрлар бар 
екенін ескертіп кетеді. 

Профессор Д.Ысқақұлы сын жанрларын жіктеп қана қойған жоқ, оларға сипаттама беріп, ой 
зердесінен өткізе білді. Енді кезекті осы сын жанрларының ең негізгілері жайлы қысқаша 
сипаттамаларға берейік. Өз əңгімесін сын жанрлары ішіндегі ең маңыздысы əдеби хабар жайлы 
бастаған сыншы «əдеби хабар — сын жанрларының ішіндегі» жасы жағынан ең үлкені, көлемі 
шағын, икемділігі жағынан шапшаң, ең елгезек «тіл алғышы» деп атап көрсетіп, өз сипаттамасын 
былайша жалғастырады: «Баспасөз бетіндегі əдеби пікірлер ең алдымен, хабар түрінде көрінді десе 
болғандай. Мəдени өмірдегі елеулі деп табылған əдеби фактілер оқырманға, ең алдымен, хабар 
түрінде баспасөз арқылы жетеді. Қандай оқиғаны хабардың объектісі етіп алудың өзінде де 



Ж.Қ.Смағұлов, Б.О.Рахимбаева 

98 Вестник Карагандинского университета 

сыншылық-бағдарлаушылық сипат бар. Көбіне оқырманға пайдасы бар, ұнамды оқиғалар хабардың 
объектісіне айналады». 

Сыншы алғашқы қазақ баспасөзінде көрінген əдеби сынның мұндай түрі профессор Т.Кəкішев  
«Жарнама сынның «өзіндік ерекшеліктерін сипаттап берген мына пікірін келтірді: «Сын жанрының 
ішкі түрлері дамып-жетілмеген кезеңде талдаудан гөрі, көңіл білдіру, тілек айту басым болатыны аян», 
«Жарнама сын пəлендей көркем шығарманың дүниеге келгенін хабарлау міндетін атқарады» [8]. 

Сын жанрының келесі бір маңызды да негізгі түрі – аннотация жайлы Д.Ысқақов былай деген:  
«Аннотация – сын жанрының ішіндегі ең шағын көлемдісі, шын мəніндегі əдеби сынның бастау алар 
бұлағы. Алғаш көрінген түрі десе де болғандай. Аннотация объектісі – бір ғана шығарма, кітап. 
Мақсаты – кітаптың не туралы екендігімен таныстыру. Əдеби сынның басқа жанрлары сияқты 
алдына көп міндеттер қоймайды, жоғарыда айтылған бір мақсатты шағын көлемде орындау 
аннотацияның негізгі жанрлық ерекшелігін айқындайтын өлшем болып табылады». 

«Рецензия – сын жанрларының ішіндегі ең көп қолданылатын, өрісі кең жанр», — деп бастайды 
сыншы. Əрі қарайғы оның ойы былай жалғасады: «Рецензия – латын сөзі, қазақша тексеру, бағалау, 
пікір білдіру дегенді білдіреді. Рецензия дегеніміз — əдеби шығарманы сыни тұрғыдан талдап 
қарастырып бағалайтын, пікір білдіретін əдеби сынның жанры».  

Сыншы ойынша, рецензияның ең маңызды міндеті — сапасыздыққа қарсы күрес. «Əдетте, — 
дейді ол, — рецензияның көпшілігі сəтті делінген туындыларға арналады да, сапасыздыққа қарсы 
күрес жағы əлсіздеу соғып отырған. Əсіресе бүгінгі күн сынында əдебиеттегі кемшілік атаулыға 
қарсы күрес жағы сын көтермейді. Солай бола тұрса да, əдеби сынымыздың əдеби сауатсыздыққа 
қарсы қажырлы қайрат көрсете білген үлгілерін көптеп көреміз». 

Келесі сөзді Д.Ысқақұлының сын жанрлары ішіндегі ең ауқымды түрі — мақала жайлы 
пікірлеріне берейік: «Мақала терминінің əдетте екі түрлі ұғымы бар. Біріншісі, көбіне баспасөз 
бетінде жарияланған материалдардың жалпы аты ретінде қолданып жүр. «Газетке мақала шығыпты» 
дегенде, ол рецензия да, хабар да, шолу да, фельетон да болуы мүмкін. Екінші — нақтылы баспасөз 
жанрының атауы. Газеттің хабар, аннотация, репортаж, очерк, рецензия сияқты жанрлары бар десек, 
мақала да сол секілді осы қатардан белді орын алады. «Мақала – баспасөз жанрларының ішіндегі ең 
көп  қолданылатын  жəне кеңінен талдайтын мүмкіндігі молырағы. Біз мақаланы осы жанрлық 
тұрғыдан қарастырамыз. 

Əдеби ой-пікірлерді кеңінен насихаттау үшін əдеби сын баспасөздің мақала жанрын барынша 
пайдаланды. Кей зерттеушілер мақаланың əдеби сында ең көп қолданылатындығын талдаушылық, 
пікір білдірушілік мүмкіндіктерінің молдығын, көлемі, формасы жағынан ыңғайлығын ескере 
отырып, оны сын жанрларының ішіндегі ең бастысы, негізгісі деп біледі». Ғалым сондай-ақ мақала 
жанрының мақсатын, зерттеу объектісін, құрылымдық жағы мен басқа жанрлардан ерекшелігін де 
саралап берген екен: «Мақаланың мақсаты — əдеби өмірде болып жатқан маңызды құбылыстарды, 
оқиғаларды талдап – бағалау, оның заңдылықтарын ашу, оқырмандарға түсіндіріп отыру. Сондықтан 
да мақалада əдеби сынның ғылыми-публицистикалық сипаты айқын көрінеді.  Мақала əдетте белгілі 
бір идеяның «əлеуметтік ой-пікірдің негізінде жазылып», сол мəселені талдауға, түсіндіруге, осыған 
қатысты өз пікірлерін білдіруге құрылады. Көбіне қазіргі əдебиеттің бір немесе бірнеше зəру мəселесі 
көтерілген мақаланың проблемалық сипаты анық. Демек, мақаланың зерттеу объектісі — əдеби 
процестің жекелеген зəру мəселелері. Мысалы, рецензия бір кітап туралы жазылып, соған жан-жақты 
сипаттама беріп, бағалауға ұмтылса, мақаланы бұл кітап тұтас көркем туынды ретінде 
қызықтырмайды, онда көркем бейнеленген əлеуметтік, адамгершілік, эстетикалық проблемалардың 
бірі төңірегінде əңгіме қозғалады, немесе шығарманың идеялық-көркемдік жағының бір ғана қыры 
сөз болады. Мақала авторы көтеріліп отырған мəселеге қатысты өз ойларын дəлелдеуге дəйектерді 
бір кітаптан немесе бірнеше кітаптардан, тіпті бүкіл əдебиеттерден алуы мүмкін. Сондықтан да 
мақала — əдеби өмірдің өзекті өңірлеріне батыл барып, толымды пайымдаулар жасауына шамасы да, 
мүмкіндіктері де мол жанр. Профессор Д.Ысқақұлы сын жанрының ең бір маңызды түрі əдеби 
шолуға кеңінен тоқталып, саралап берген. Біз сол пайымдауларға қысқаша ғана тоқталмақпыз. 
«Аннотация, рецензия, шығармашылық портрет, мақала сияқты сын жанрлары негізінен əдеби 
өмірдің бір ғана құбылысын, не мəселесін қарастырып, сол төңіректе ғана сөз қозғайды. Олар əдеби 
процестен үзік-үзік мағлұматтар ғана береді, мүмкіндіктері шектеулі. Ал көркемдік дамудың тұтас 
көрінісін жасап, ондағы басты тенденцияларды анықтау шолудың еншісінде. Атынан-ақ көрініп 
тұрғандай, көркем əдебиетте жүріп жатқан өмірдің біртұтас көрінісін жасау əдеби шолудың басты 
мақсаты болып табылады. Əдеби шолудың негізгі зерттеу объектісі — əдеби өмір де, мақсаты соны 
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шолып, пікір білдіру. Əдеби шолудың сынның басқа жанрларынан басты ерекшелігі – шолынып 
отырған əдеби объектінің шынайы көрінісін жасау. Шолудың негізгі жанрлық белгісі қарастырылып 
отырған объектінің, яғни əдеби өмірдің, біртұтас панорамасын жасау, сол туралы пікір білдіру болса, 
осы мақсатқа жету үшін ол сынның басқа жанрларының мүмкіндіктерін еркін пайдаланады. 
Шолудың ішінде библиографияның, хабардың, аннотацияның, рецензияның, мақаланың, 
шығармашылық портреттің т.б. элементтері жүре береді. Сыншы айтар ойының бағытына қарай 
баяндау, толғаныс, суреттеу, талдау, жинақтау секілді тəсілдерді кеңінен қолданады» — деп, сыншы 
жалпы əдеби шолуға түсінік береді де, олардың құрылымына былай тоқталады: «Əдеби шолудың 
ішкі анатомиялық құрылымы негізгі үш түрлі құрамдас бөліктерден тұрады. Оның біріншісі — əдеби 
фактілер, яғни фактілердің жиынтығы. Олар бір-бірімен органикалық байланысты, көркемдік дамуды 
бейнелей алатын айтылар басты мəселеге тікелей қатысты болуы керек. Екіншіден, шолуда міндетті 
түрде əдебиеттің фактілеріне негізделген ой айтылу қажет. Үшіншіден, сыншы өз ойын тиімді 
жеткізудің түрлі жолдарын таңдайды. Бұл ретте əдеби фактілерге берілген түсініктемелер негізгі роль 
атқарады». 

Зерттеуші Д.Ысқақұлы сын жанрының тағы бір түрі — эссе жайлы былай дейді: «Эссе латынның 
— таразылау, ағылшынның, француздың очерк, мақала деген ұғымын білдіреді. Эссе жанрының 
негізін салған француздың үлкен гуманист, философ жазушысы М.Монтень. Кейіннен бұл жанрда 
көптеген жазушылар, философтар, қоғам қайраткерлері қалам тартып, əдебиеттің ерекше эссеистика 
саласы қалыптасты. 

Эссенің өміршеңдік танытуы оның көркем əдебиет пен ғылымның жақсы қасиеттерін бойына 
сіңіріп, оқырман ойын қозғай білуіне байланысты болса керек. Жүрекке жылы тиетін лиризм — 
эссенің сипатты қасиеттерінің бірі. Қайсы бір эсселерді автордың əдебиет, өмір туралы 
философиялық толғаныстары дерлік. Эссенің жанрлық ерекшелігі — оның композициялық 
құрылымының еркіндік танытуы. Мұнда басқа жанрлар секілді қалыпты стандарт байқалмайды. 
Автор өз ойларын жүйелі, жүйесіз баяндайды. Пікір білдіру бір кітап, жазушы, тақырып, əдеби өмір 
жайлы нақтылы болуы да, не жалпы əдебиеттің кейбір мəселелері хақындағы үзік-үзік ойлардан 
тұруы да мүмкін. Кейде естелік түрінде жазылып, жазушының шығармашылығы жайлы пікірлер 
оның іс-əрекетін көрсету, айтқан сөздерін келтіру арқылы да білдіреді. Кей эсселер əңгіме-естелік 
түрінде жазылса, енді біреулері қара сөзді лирика, яғни əдебиет жайлы толғаныс болып келеді. Соңғы 
жылдарда эссенің əдеби трактат, əдеби тезис, əдеби күнделік түрлері де бой көрсетіп жүр. Эссе 
көркемдік жанр болса да, оның сыншылық сипаты айқын. Əдетте əдебиеттің тарихында өзіндік орны 
бар үлкен қайраткерлер жайында естелік, не толғаныс түрінде жазылып, оған деген автордың 
субъективті пікірлері айтылады. Эсседе ғылыми талдаулардан гөрі автордың өзіндік əсерлері, 
шығармашылық тəжірибелеріне негізделген ойлары басым, шағын көлемді еркін құрылымды келіп, 
көркем əдеби стильде жазылады. Сонымен, сын жанрларының ішіндегі эссе жанры — əдебиет жайлы 
не бір құнарлы ойлардың бір бұлағы, əдебиетіміз, қаламгерлеріміз хақында жүректі жарып шыққан 
ақжолтай пікірлерді оқырмандарға жан жылуымен, əсем əсерімен, бейнелі бояуымен сол күйінде 
жеткізудің бірден бір арнасы. Көркем əдебиет пен оның сынының арасында жүріп, екеуіне бірдей 
қызмет ететін өміршең жанр. Қазақ сыншылдық тұрғыдағы эссеистикасы əлі жас. Қазақ əдебиеті мен 
сынында эссенің эссеистика аталатын үлкен өркенді алаңға айналатындығына сеніміміз мол.  
Сонымен, əдеби сының жанрлық түзілісі əдеби фактінің сипатына, соған байланысты сын 
міндеттеріне де тікелей байланысты екендігі көрінеді. Міне, осындай əдеби сынның басты белгілерін 
ескере отырып, Д.Ысқақұлы сын жанрларын бірнеше топқа бөлді. Оның классификациясын жасады. 

Əдебиет — ардың ісі. Демек, көркем əдебиетке жүктелер жүк айрықша. Əдебиет — əрбір ұлттың 
болмысын, ар намысын, рухани, мəдени дəрежесін байқатар айнасы. Əдебиеттің осындай  биікте 
көрінуіне бірден бір жағдай жасап, жол нұсқайтын, арын арлап, жоғын жоқтап, қоғамдық сананың 
сын сарабынан өткізіп, таразылап отыратын — оның сыны. Нақтылай айтсақ, ұлттық əдебиет, оның 
ғылымы, оқырман қауым əдеби сынға дəуір талабы тұрғысынан белгілі бір дəрежеде өз аттарынан 
сөйлеуге өкілеттіктерін берген. Сондықтан да əдеби сынға қоғамдық өмірдің рухани əлемінде аса 
маңызды міндеттер жүктелген. 

Сынның дəрежесі белгілі бір шамада көркем əдебиеттің де жай күйін аңғартады. Əдеби сын 
көркем əдебиетпен бірге пайда болып, дамиды. Сынның тағдыры — қиын да күрделі. Ойымызды 
түйіндей келе, қазақ əдеби сынының теориялық мəселелерін зерттеп, сын жанрларын жүйелеп, 
арнайы оқу құралын жасап, жоғары оқу орындарына «Сын теориясы» деген арнайы курстың енуіне 
себепші болған ғалым — Дандай Ысқақұлы. Ғалым-сыншы Д.Ысқақұлы əдеби сынның табиғатын 
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анықтап, əдеби сынның негізгі құрамдас бөліктерін (əдеби сынның мазмұны, əдіснама мен əдістері, 
жанрлары, зерттеу объектісі, бағыты, қызметі, түрлері, принциптерін) атап көрсетті. Ғылыми 
принциптерге сүйене отырып, əдеби сынның жанрларын жіктеді. Əдеби сынның сатиралық 
жанрларын қарастырып, əдеби сынның басқа да жанрлық түрлерін анықтап, əдеби айналымға енгізді. 
Сондықтан да əдеби сынның табиғатын теориялық, практикалық тұрғыдан зерттеген Д.Ысқақұлының 
еңбектері əдебиеттану ғылымындағы өзекті мəселелердің біріне айналмақ.  
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Дандай Ыскакулы и природа жанра критики 

Цель статьи — всесторонний анализ редко изучаемой  на сегодняшний день темы — теория жанра. 
Авторами рассмотрены жанры национальной литературной критики. Классификационная система 
жанра представлена через новаторские взгляды и сравнительные мнения с научной точки зрения, 
выделены особенности и главные признаки жанра критики. Дана оценка литературно-критическим 
трудам Т.Какишева и Д. Ыскакулы.  

 

Zh.K.Smagulov, B.O.Rakhimbayeva 

Dandaiy Yskakuly and the nature of the genre criticism 

The article is devoted to the main and modern problems in national literature. The authors identified the 
subject of their work to investigate actual themes which are used in seldom genre theory.  According to sys-
tematic  classification critical genre in national literature and innovational research, also taking into consider-
ation comparative opinions to determine some achievements in scientific and research works. Critical genre 
with its own features and the main characteristics are also estimated according to investigation of scientific 
theory. The history and theory of critical genre are valued in the works of T.Kakishuly and D.Yskakuly.  
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Киноаударманың түрлері: субтитр жəне дубляж  

Бүгінгі таңдағы қазақ тілі, діні мен салт-дəстүр, əдет-ғұрыптың қаншалықты деңгейде сақталғанын 
немесе ұлт санасының қаншалықты тазалығын қазіргі кездегі кино өнерінен көруге болады. Себебі 
кино халыққа ақпарат берудің ең тиімді, қолайлы тəсілдерінің бірі болып табылады. Кино аудару 
тəжірибесі Қазақстанда ұзақ жылдар бойы дамып келе жатқанымен де, оны зерттеу мəселесі əлі жолға 
қойылмаған. Теориясы əлі жасалмаған. Мақалада автор осы мəселені тереңірек қарастыруға 
тырысады. Киномəтінінің жəне киноаудармасының ерекшеліктері айқындалып, киноаудармасы 
түрлерін пайдаланудың тиімді, тиімсіз тұстары  сараланып көрсетілді.  

Кілт сөздер: кино мəтіні, киноаударма, баламалылық, дубляж, субтитр. 

 
Қай халықтың тарихына көз салып қарасақ та, ол өзінің мəдени, рухани байлығын ең басты екі 

негізден алып дамып отырған. Бірі — өзінің ішкі мүмкіндіктері болса, екіншісі — өзге жұрттың 
мəдени байлығын игеру. Осылай əр халық өзге елдің рухани дүниесімен сусындай отырып, өз 
мəдениетін өркендеткен. Осындай игі істің жандануына  аударма айрықша қызмет атқарды.  

Адамдар, халықтар, ұлттар арасындағы  əлеуметтік, экономикалық,  рухани, ғылыми, мəдени 
қарым-қатынастың  алмасу, айырбастау, ел танудың құралы болған  аударманың кино өнерінде де  
алатын орны айрықша. Кинодағы аударма оның мақсаты мен жұмыстың ерекшелігіне қарай 
синхронды жəне жазбаша жасалады.  Бұл мол тəжірибе мен білімді қажет ететін күрделі үдеріс. Кино 
мəтінінің өзіндік көркемдік ерекшеліктері мол. Ондағы монологтар мен диалогтар арқылы көрермен 
жүрегіне жол табу үшін  бейнелі көріністі  ақпараттау  образ, көңіл-күй, эмоциялар сөз арқылы  
жақсы, ұғымды əрі орынды жеткені дұрыс. 

Кинофильм мəтіні диалогтар, кадр сыртындағы комментарийлер, əн сөздері жəне жазбалар 
түрінде көрсетіледі. «Басқа мəтін аудармаларымен салыстырғанда, оның бірқатар өзіндік 
ерекшеліктері бар: амплификацияны болдырмас үшін уақытша дыбыс рамкаларымен шектелген; аз 
уақытта қабылдауға негізделген, соған орай, көрерменге жеткілікті түрде ақпаратталған əрі түсінікті 
болуы тиіс.  Сонымен қатар аударманың мүмкін болатын нұсқалар таңдауын шарттайтын видеоқатар 
да қоса беріледі». 

Көркем фильмдер аудармасы — «мақсаты түпнұсқа мəтінді интерпретация жолымен басқа тілде 
жаңа мəтінде туындаған тіларалық, эстетикалық коммуникацияны іске асыру болып табылатын 
көркем аударманың  ерекше түрі» [1]. Осыған орай кино аудармасында екі түрлі ерекшелікті  атап 
өтуге болады: біріншісі, киноның өз тілімен айтылған ерекшелік, екіншісі көркем аударма 
критерийлерін сақтау қажеттігі. Ережеге сай, аудармашыға студияда монтажды қағаз, яғни диалогтар 
жазбасы жəне фильм түсірілген кассета, беріледі. Ол бұл мəтінді аударып, аударманы фильмнен 
шығатын репликаларымен қоса синхронды түрде дыбыстауы қажет. 

Кино мəтінінің лексикасы күнделікті өмірде қолданылатын тіл, идиома, архаизм, вульгаризм,  
диалектизмдерге жақын. Кино аудармашысы үшін кино мəтінінің көркемдігін төмендетпеу, автор 
ойын дəл жеткізу, диалогтар сапасын, сөз ерекшелігін, стилін сақтау, сол дəуірдің өзіндік сипатын 
жеткізу оңай шаруа емес. Кино аудармасындағы басты қиындықтың бірі фильмдегі персонаждар 
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аударма тілімен сөйлемейді.  Сондықтан аудармашы тек мəтінге ғана емес,  бейнекөрініске, ондағы 
айтылған əрбір сөз артикуляциясына, кейіпкердің іс-қимылдарына мəн беріп, сөздер мен 
сөйлемдердің дəл немесе мағыналық, балама аудармаларын табуы қажет. Ал балама табу 
аудармашының шығармашылық шеберлігіне, сөз табу жүйесіне, сөздік қорының байлығына 
байланысты. 

Тілдердің сөйлеу қарқыны мен грамматикалық құрылысы əр түрлі болады. Испан тілі орыс 
тілімен салыстырғанда, грамматикасы жағынан анағұрлым шағын болып келеді. Оған қоса 
испандықтар, орыстарға қарағанда, жылдам сөйлейді. Бұл жағдай аздап қиындық тудырады. Себебі 
аударма мəтінін құрағанда, жайбарақат орыс тілін бетке ұстау лазым. Бұған қоса кадр сыртындағы 
аударманың ерекшелігі аудармада талап етілген сөз қарқыны фильмнің соңына дейін сақталуы 
керектігі болып табылады. Сондықтан аудармашы қос тілмен жұмыс істеу барысында  тілдік 
құралдардың минималды мөлшері көмегімен ақпаратты максималды түрде  толық жеткізу үшін, 
компрессия тəсіліне жүгінуі керек.   

Киноаудармасында мəтін ақпаратын кескіндеумен де  байланыс болу қажет, яғни вербалды жəне 
бейвербалды құралдар көріністеріне бірдей назар аудару керек. Алайда түпнұсқа тіліндегі фраза ым-
ишаратпен қабаттасып келсе, эквивалент табу қиынға соқтырады. Əр түрлі мəдениет өкілдерінің  ым-
ишаралары сəйкес келе бермейді. Педро Альмодрованың  «Женщина на грани нервного срыва» 
киносынан мысал келтірейік. Y que de la cara (И пусть за все ответит) сөзін айта отыра, кейіпкер өз 
бетінен алақанымен қағып қояды. Орыс мəдениетіне бұл ишара жат, сондықтан бұл көріністі ойнап 
шығу мүмкін емес.  

Кейде аудармашы  техникалық тұрғыдағы  қиындықтарға соқтығысып қалады: монтажды қағаз 
толық болмайды, сол кезде есту қиындық тудыратын диалогтар — қуғын, ұрыс-керістер, сыбыр жəне 
т.б. аудару керек.  

Киноаудармасының тағы бір ерекшелігі — əдеби шығармаларды аудару бір немесе екі 
аудармашының қатысуымен жасалатын болса, толық кинофильмді аудару үшін үлкен 
шығармашылық топ қажет. Олар: кино мəтінінің аудармашысы, дублер-актерлер, режиссер, 
дубляждың дыбыс операторы, редактор, монтаждаушы. Бұлардың əрқайсысы киноаудармасының 
сапасына өз ықпалдарын тигізбей қоймайды. Өйткені кино мəтінінің аудармасы қанша жақсы 
болғанымен, кино аудармасын дайындауға қатысушылардың  біреуі өз ісін жөнді атқармаса кино- 
аудармасының сапасы төмендейді.  Кинофильмді аудару барысында  үлкен жүк қашан да режиссерге 
түседі.  Көптеген режиссерлердің қанатын қатайтқан академик Сергей Герасимов былай дейді: 
«... режиссер үшін ең бастысы — бұл өзгелер көре де, сезіне де алмайтынды көру жəне сезіну, 
ойындағыны образға айналдыра білу қабілетінің болуы». 

Режиссер сөздің əуенін, сəулет əуенін, табиғат пен қозғалыстың əуенін, ой əуенін сезініп, осы 
барлық сезімдерді бір ортақ дүниетанымда  тоғыстыра алуы қажет.  

Дубляж режиссері жақсы кəсіби дайындығы бар əдеби шығармаларды аудару  мен драматургия 
заңдылықтарын білетін, кино өндірісі, мəдениет тарихы жəне актерлер əлемімен жете таныс болғаны 
дұрыс. Сонымен қатар бірнеше тілдерді білуі қажет. Əрине, ол кино мəтінін аудармайды, бұл кəсіби 
аудармашылардың жұмысы. Бірақ экранда орындалып жатқан диалогтарды тыңдау, ондағы 
мағынаны ашатын əрбір сөз интонациясын байқап, түсіну үшін қажет. Мысалы, жай қарапайым «Мен 
сізді сүйемін» деген сөйлемді алып қарайтын болсақ, бір-біріне жақын келмейтін түрлі мағынада 
айтуға болады: ұнату, жек көру, қуану, я қайғыру, нəзік сезімін білдіру, не артынан қалмай мезі ету, 
шаттану, ренжу, өзін ақтау не кінəлау, т.с.с. Сондықтан əрбір сөздің интонациясына қарай 
кейіпкердің көңіл-күйі көрініп отырады. Режиссердің мақсаты — эмоциялық түрленудің бай қорын 
ұтымды, əрі орынды қолдана білу, ол үшін  фильмнің түпнұсқадағы тілін түсіну, оны аудармада 
мағынасынан  ауытқымай жеткізу өте маңызды.  

Егер дублер актерлер рольдегі актерлердің деңгейінде орындай алмаса немесе дыбыс 
операторлары қажетті деңгейде жаза алмаса, жоғары сапалы аппаратуралармен студия цехы 
жабдықталмаса, қандай жақсы диалогтардың болмасын аудармасы  дубляжда мүлдем көрінбей 
қалады. Ал талантты дублерлерсіз толыққанды фильмнің аудармасы болуы мүмкін емес. Дубляждың 
режиссері  əр фильмде кездесетін жаңа  образға тəн дублерларды орынды таңдай білуі керек. 

Сондықтан фильмді аудару барысында қызмет жасайтын шығармашылық топтың əрқайсысы өз 
ісін мұқият атқаруы қажет. Тек осы ұжымның еңбегінің нəтижесінде көрермен назарына өзге тілде 
түсірілген кинотуындыларды өз ана тілімізде сөйлете аламыз.  

 



Киноаудармасының түрлері:… 

Серия «Филология». № 4(76)/2014 103 

Киноаудармасының бірнеше түрі бар. Олар: 
 субтитрлеу; 
 кадр сыртынан түсінік беру; 
 дикторлық орындау; 
 дубляж жасау [2]. 
Оларды таңдаудың да себептері бар: фильм ерекшеліктері, инженерлік-техникалық жəне 

шығармашылық кадрлардың сандық қажеттілігіне, экономикалық жетістіктеріне байланысты. 
Басында дыбысты фильмдердің аудармасы кадр арасындағы жазулар арқылы жасалатын. Содан соң 
субтитрлар пайда болды, яғни кадрдың төменгі жағында көрініске жазылған аударма жазулар.  Кадр 
сыртынан түсінік беру, субтитрға қарағанда, əлдеқайда тиімді, өйткені көрермен  субтитрді оқу үшін 
көріністен көзін алып əлекке қалмайды, түпнұсқадағы дыбыстар сақталады, жақсы аудармашы тек 
диалогтар мағынасын ғана емес, интонациясын сақтап, эмоциялардың бояуын беруге  жəне 
аударылмайтын каламбурлерге, яғни қисық сөздерге де, мағыналық  түсінік беріп отырады.  

Ал дикторлық орындау арқылы берілетін аударма, əдетте, хроникалық, деректік, ғылыми, 
мəдени т.б. фильмдерде жасалады. Егер түпнұсқа тілінде сөйленетін синхронды көріністер болса, 
онда олар да кадр сыртынан түсінік беру жолымен көрсетіледі.  

Біз осылардың ішінен қазіргі кезде кеңірек қолданылатын субтитрлеу мен дубляж жасау 
əдістерін салыстырып, тиімді, тиімсіз тұстарын саралап көрейік. Алдымен аталған түрлердің 
анықтамасына тоқталайық.  

Киноаудармасын зерттеуші В.Е.Горшкова  тіларалық субтитрлеуге: «Экранның төменгі  тұсынан 
орын алып, басылған мəтін түрінде оның негізгі мазмұнын көрсететін фильмдегі диалогтардың 
қысқаша аудармасы», — деген  анықтама береді [3].  

Ал тіларалық дубляж түпнұсқа тілдегі актерлердің сөздерін аударылатын тілге  толық ауыстыру 
болып табылады. В.Е.Горшкова аталған терминге берілген көптеген анықтамаларға сүйене отырып, 
дубляж жасаудың  дыбыс жазу техникасының ерекше түрі екендігін айқындайды. Енді осы аталған 
түрлерді салыстырып көрейік. Бірінші субтитр туралы.  

Субтитрді пайдаланудың  тиімді тұстары: 
1. Субтитрлеуге жұмсалатын қаржы дубляжға қарағанда 10 есе аз. Сондықтан бұл əуесқой 

субтитрлеудің кең таралуына əкеледі.  
2. Дубляжға қарағанда, субтитрлеуге  уақыт та аз кетеді.  
3. Субтитр жасағанда фильм түпнұсқасының дыбыстық жолы сақталып,  дыбыс режиссері 

жасаған атмосфера сақталады. Сонымен қатар субтитрді оқығанда реципиент актерлердің дауысын 
естиді. Ал фильм дыбысталған кезде актерлердің дауысы көбінесе кəсіби емес дублерлердің 
дауысына ауыстырылатыны белгілі. Бұл, əрине, фильмнің дыбысталуының бұзылуына əкеледі.  

4. Субтитрлі фильмдер сонымен қатар білімдік қызмет атқарып, шет тілін үйренудің 
материалы болып табылады. 

Алайда аударма сөздерді қою арқылы жасалатын субтитрлі кинофильм аудармасы  оңай 
болғанымен, оның  кейбір кемшіліктері де  бар. Яғни, титрді оқу үшін экранда орындалып жатқан 
көріністен көп ауытқып отырасың, кейде жазылған титрлі сөздерді қайсысын қай кейіпкер айтып 
жатқанын түсінбей қаласың.  

Субтирді пайдаланудың жағымсыз тұстары: 
1. Сапалы орындалған дубляжға қарағанда, аудиовизуалды мəтіннің аударма тілінде 

жасалғандығы туралы иллюзияның жоқтығы. 
2. Субтирді қабылдау реципиенттен көп күш қажет етеді. Субтитрді оқу арқылы  

реципиенттің киноға назар аударуы əлсіреп, визуалды ақпараттың кейбір бөліктерінің жоғалуына 
əкеледі. 

3. Субтитр жасағанда компрессия (сығымдау) пайдаланылады, себебі адамның сөйлеу темпі 
оқу жылдамдығынан жоғары, сондықтан мəтінді қысқартуға тура келеді. Сондай-ақ субтитрдің 
көлемі 30-40 белгіге дейін   шектелген. Ал, жолдың саны 2-ден аспауы тиіс. 

4. Компрессия мен түсіріп тастауларды пайдаланғандықтан, субтитрлеу барысында түпнұсқа 
тілінің экспрессиясы жоғалады.  

Енді дубляждың ерекшеліктеріне тоқталайық. Киноаудармасының ең көп тараған əрі күрделі 
түрі — дубляж. Дубляж «doublage» француз тілінен аударғанда қосарлану деген мағынаны білдіреді. 
Бұл жерде аудармашы идея, стиль, кейіпкерлер мінезіне  көңіл аудара отырып, тек артикуляциясын 
емес, актерлердің іс-қимыл, қылықтарын бəрін қамтуға тырысады.  
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Дубляж — өз алдына бір дүние. Оның техникалық жəне шығармашылық бөлімдері бар. 
Шығармашылық бөлімнің ішіндегі аударма саласының өзі бір төбе. Былайша айтқанда, 
аудармашылар тобы мен əртістер тобы жəне техникалық мамандар тобы жұмыс істейтін, көпқырлы 
арнайы бөлім. Аудармашылар аударып береді, ал редакторлар өңдейді, режиссерлер ауызға түсіріп, 
емеурінге келтіру жағын реттейді. Ары қарай дыбыс актерлары сезімдік бояуын жеткізе отырып 
дыбыстауы керек. Сөздің мəнін білмесең, қалай болса, солай сөйлей салуға болмайды. Барлығы өз 
жұмысын жақсы істеуі керек. Техникалық жағы өте маңызды. Қосанжар дауыстар (интершум) деген 
бар, мəселен, табиғаттың дыбыстары, желдің соққаны, шөптің сыбдыры, сиырдың мөңіреуі, адамның 
жүрген дыбыстары т.б. бұларды да үйлестіре білу керек. Барлығының өз өлшемі бар, соның 
барлығын өз орнын тауып, үйлестіргенде ғана жақсы  кино шығады. 

Сонымен, дубляж жұмысы екі сатыдан тұрады. Əуелі аудармашы фильмдегі сөздерді ондағы 
бейнемен синхронды етіп аударып шығады. Ол фильмде ойнап жүрген актердің  ауыз, ерін қимылына 
сəйкес жəне дəл мағынасына сəйкестендіріп ана тіліне аударады. Актердің еріндерінің  жəне неше рет 
қосылғандығына дейін  (б, в, п, ф, м — дауыссыз дыбыстары айтылған кезде)  есепке алынады.  Ол 
сонымен қатар фильмдегі барлық компоненттерге мəн беруі керек. Идея, стиль, кейіпкерлер мінезіне  
көңіл аудара отырып, тек артикуляциясын емес, актерлердің іс-қимыл, қылықтарын бəрін қамтуға 
тырысады.  Сондықтан фильм аудармасын  түпнұсқа тілі мен аударма тілін жетік білетін əдеби 
аудармашы жасағаны дұрыс.  

Осындай ерекшеліктері сақталған  аударма дайын болған соң, дубляждың екінші — шешуші 
кезеңі басталады. Əр рольді дубляж жасауға дайындалған актерлер, дубляж режиссері, аудармашы, 
дыбыс операторымен  бірге бірнеше рет көреді. Мақсаты — фильмде ойнаған актерлердің  сөйлеу 
мəнерімен  танысу, оның айтқан сөздерінің  дəлдігіне аудармашымен бірге  көз жеткізу. Содан соң 
барып  аударылған актер сөзі  пленкаға жазылады. Тек жоғары кəсіби деңгейде жасалған дубляж  
көрермен жүрегіне жол тауып,  өз тілінде түсірілген түпнұсқа фильмді көріп отырғандай ой тудыруы 
мүмкін. Бұл туралы Г.Заргарьян былай дейді: «Киношығарманың көркем аудармасы — бұл көркем 
шығарманың өзінше бір бөлігі жəне ол сол өнер жанрының заңдылықтарына бағынғанда ғана сапалы 
болуы мүмкін» [4]. 

Дубляжды қолданудың тиімді тұстары: 
1. Тыңдаушы аудиторияның үлкендігі, көруі нашар адамдар, балалар т.б. 
2. Аударылатын тілді қолданатын  көрермендердің  қабылдауына еш қиындық тудырмайды. 
3. Аудиовизуалды мəтін  басынан-ақ аударылатын тілде жасалғандай болып көрінеді, яғни 

тілдік кедергі  жойылады. 
4. Дубляждау кейіпкер тіліндегі диалектілік ерекшеліктерді көрсетпеуге септігін тигізеді, ал 

субтитр кезінде бұл мүмкін емес. 
5. Дубляж кезінде түпнұсқаның аудиожолы естілмейтіндіктен, көрермен байқамайтындай 

етіп, кейбір репликаларды ауыстыруға болады. 
Сондай-ақ дубляж жасаудың тиімсіз тұстары да бар.  Енді соларға тоқтала кетейік: 

1. Актерлік құрамның жұмысы мен құрал-жабдықтарға жұмсалатын үлкен шығын. 
2. Дыбыстау кезінде  жəне аударма мəтінді түзеуге кететін уақыттың көптігі. 
3. Реципиентке түпнұсқадағы актерлердің дауысы естілмейді, ал дубляж актерлері мəтінді 

түпнұсқа актерлеріндей  мəнерлеп оқи бермейді.   
Дубляждың тілі — қарапайым сөйлеу тілі. Оның ішінде əскердің сөзі бар, қарақшының сөзі бар, 

дəрігердің сөзі бар, лауазымды тұлғалардың сөзі бар. Аудармашылар осының барлығын өз 
мағынасындағы бояуын бере отырып аударуы, ал дыбыс актері оны түсініп айтуы керек. Əуелі 
дыбысталатын сөздің мағынасын дұрыстап түсініп алу қажет, алдын ала дайындалу керек, қай 
жерінде күледі, қай жерінде жылайды, қай жерінде тыныс алады, соның бəрін алдын ала біліп тұруы 
керек. Мəселен, актер Шыңғысханның дауысын дыбыстауы керек болса, ол үшін алдын ала 
Шыңғысхан ақырып сөйлей ме, жай биязы сөйлей ме соны біліп алуға міндетті жəне əртістің түріне 
қарай дауысын бейімдеуі тиіс. Мысалы, ол денесі үлкен адам болса, жіңішке дауыспен шіңкілдеп 
тұрсаң, болмайды. Тойға барсаң, киініп баратының секілді, дыбыс берер алдында дыбысыңды 
дұрыстап, сахналық түрге келтіріп алу қажет. Актердің сөзі əрбір адамның құлағына нақты əрі 
жағымды естілуі тиіс. Дыбыстаушы дубляжшымыз сүле-сапа оқи салса, ертең халықтың алдына 
солай жетеді. Əдетте кинодағы барлық əртістердің əрқайсысына бір-бір адамнан дыбыс беру мүмкін 
емес. Сондықтан бір адам бірнеше дауысты дыбыстай білуі керек, сонда ғана ол нағыз дубляжшы 
бола алады. Ол үшін режиссерлер əртістерге бағыт бере отырып, жұмыс істеуі керек. Қосанжар 
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дыбыстың бəрін беріп, актерлердің дауыс ерекшеліктеріне қарай дыбыстарды бөлу қажет болады. 
Бастыққа, балаға, шалға, кемпірге келетін дыбыс болады, соның барлығына өз рөлін тауып беру 
қажет. Жалпы əр нəрсені өз маманы істеуі керек. «Алтынды зергер соқсын» дегендей, дубляжды 
дубляжшының өзі істесе, сонда ол көрерменнің де көңілінен шығады. 

Ары қарай дыбыстауға арналған мəтіндер мен субтитр мəтіндерінің ерекшеліктерін айқындауға 
тырысайық.  

Түпнұсқаның жолма-жол  аудармасы субтитрлеуге, ары қарай дыбыстауға да сəйкес келеді деген 
қате түсінік бар. Субтитрлеу мен дыбыстауға арналған аудиовизуалды мəтіндердің айтарлықтай 
айырмашылықтары бар екенін тəжірибе көрсетті.  

Осы тұста дыбыстау туралы сөз қозғайық. Фильмге керекті түрлі дыбыстарды жазып алудың  
жəне оларды қолданудың бірнеше түрі бар. Оларды  да қысқаша түсіндіріп кетейік.  

Дыбысты синхронды жазу. Көркемсуретті жəне ойналатын көріністері бар ғылыми-көпшілікті, 
хроникалық-деректік фильмдер кейіпкерлерінің сөздері мен бейнелерін кинопленкаға  бір кезде қоса 
түсіріліп жазылуы синхронды кино түсіру деп аталады. Дыбысты осылай бейнемен үйлестіре 
синхронды жазу көбінесе киностудия павильонында, не болмаса басқадай үй ішінде түсірілген 
жағдайда қолданылады. Ал, фильм ашық далада, көшелерде түсірілген жағдайда, қажетсіз көлденең 
шулар бөгет жасайтын болғандықтан, дыбысты синхронды көбінесе қолданыла қоймайды.  

Кейін дыбыстандыру. Фильм кейіпкерлерінің сөздерін, музыканы жəне түрлі шуларды бұрын 
түсірілген бейнелерді экранда көріп отырып, оларға дəлме-дəл сəйкестендіріп жазу кейін дыбыстану 
процесі болып табылады. Бұл əдетте фильм түгел түсіріліп болғаннан кейін жəне түсірілген 
материалдар əбден іріктеліп, монтажы аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Кейін дыбыстау, əсіресе 
фильм рольдерін орындаушы актерлерге  пайдалы. Өйткені олар өз бейнелерін экраннан қарай 
отырып, сол тұста айтылған өз сөздерін асықпай, бабына келтіріп қайталайды да, кинопленкаға 
жаздырады.  

Алдын ала дыбыстандыру. Бейнелер түсірілмес бұрын жазылып алынған фонограмманы фильм 
көріністерін дұрыс түсіру үшін, пайдаланудың  бұл жолы алдын ала дыбыстандыру деп аталады. 
Алдын ала жазылып алынған фонограмма көбінесе фильмнің əн жəне би көріністерін түсірерде 
қолданылады. Өйткені  алдын ала жазылған тиісті музыканы ести отырып, соған сəйкес билеу немесе 
естіліп тұрған əнге қосылып түсіру фильм рольдерін орындаушы актерлерге   көп жеңілдік туғызады. 
Сондай-ақ бұл тəсіл фильмде əн айтушы  актердің дауысы орнына əнді одан жақсы айтатын басқа 
адамның дауысын жалғап пайдалану үшін де қолданылады.  

Қайта жазу. Бұл өте маңызды творчестволық жəне техникалық процесс. Фильмге керекті 
дыбыстар, атап айтқанда, кейіпкерлердің сөздері, музыка жəне түрлі шулар əуелде жеке-жеке 
жазылады. Оларды бейнелерге сəйкестендіре жəне біріне-бірін үйлестіре жүзеге асырады.  

Ойлап табылған осы нəтижелі тəсілдердің іс жүзінде қолданылуы, жемісті болуы дыбыс жазу 
аппаратурасын жəне одан жеке дыбыс шығу аппаратурасын ойлап табуды қажет етті. Бұл жұмыс 
оңайға соқпаған болу керек. Біріншіден, дыбыс құбылысының табиғи қасиеттері, түрлі ерекшеліктері 
бұзылмастан таза, дұрыс жазылуы жəне сол қалпында қайта шығарылатын болуы қажет. Екіншіден, 
жазылған дыбыстың қайта шығуы, оның естілуі экрандағы  көріністерге сайма-сай, дəл болуға тиісті. 
Үшінші, алдын ала жеке жазылған түрлі дыбыстардың (адам сөзі, музыка жəне соққан дауылдың, 
ағып жатқан судың, атылған мылтықтың, құлаған заттың т.б) естілуінде олар біріне-бірінің бөгет 
болмауы, сондай-ақ дыбыстардың барлығы үйлесімді түрде үн қосуы қалай да қамтамасыз етілуі 
керек. 

«Фильмге тіл бітуі киноның стилистикасына, көркемдік тəсілдеріне көп өзгеріс енгізді, 
кейіпкерлерді сипаттаудағы, сондай-ақ өмір құбылыстарын бейнелеудегі оның шығармашылық 
мүмкіндіктерін орасан байытты. Осыған байланысты сценарий көркем əдебиеттің толық құқылы 
жанрына айналды жəне болашақ фильмнің идеялық-көркемдік бағытын алдын ала айқындайтын  
басты кешені болды. Дүние жүзіне аты əйгілі кинорежиссер Чарли Чаплин соңғы уақытқа дейін өз 
фильмдерін сөзсіз етіп жасап келді» [5]. 

Аталған типтегі мəтіндерді оларды жасау мен редакциялау  (субтитр мен дубляжды жасау 
ережелеріне сəйкес) барысындағы көлемінің қысқаратындығы байланыстырады.  Мəселен, дубляж 
кезінде аударманың дыбысталу уақыты түпнұсқаның дыбысталу уақытына байланысты, асып кетпеу 
керек. Мəтіннің көлемін қысқарту сюжетті түсінуде ақпарат бермейтін артық элементтерді түсіру, 
кейбір сөздерді қысқа синонимдермен алмастыру арқылы жүзеге асады. 
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«Белгілі бір ақпараттың қайталай берілуі  салт-дəстүрге байланысты немесе хабарламаның 
сенімділігін арттыру үшін имлицитті жəне эксплицитті берілуі мүмкін» [6].  

Субтитрлеуде дискурс элементтерін үш типке бөлу бар [7]. 
1. Керек элементтер (аудармасы міндетті). 
2. Кейбір бөліктері қажет элементтер (қысқаша, сығымдалған формада берілуі керек).  
3. Артық элементтер (аударма кезінде түсіріп тастауға болады). 

Керек элементтер — бұл мəтіннің мазмұнынан ақпарат беретін барлық элементтер. Оларсыз 
оқырмандар сюжеттің дамуын бақылай алмайды. Екінші, үшінші категорияға төмендегілер жатады: 

а) Қайталаулар. 
ə) Аппелятивті құрылымдардағы жалқы есімдер. 
б) Интернационализмдер. 
в) Еліктеуіш сөздер (ах!, ох!, т.б.). 
г) Сəлемдесуді, келісуді, келіспеуді, таңдануды білдіретін ым-ишараларға байланысты 

одағайлар. 
д) Фатикалық функциясы ғана бар, семантикалық жүгі жоқ байланыстырушы сөздер. 
Бұл көрсетілген элементтердің көпшілігі аудиовизуалды мəтіндердің дыбыстық жолында 

кездесетіндіктен, түсіп қалуы мүмкін.  Дубляждау кезінде аталған элементтерді түсіру міндетті емес, 
себебі мəтін аудармасын түпнұсқаның дыбысталуына үйлестіру керек. Бұның түрлі тəсілдері бар: 

1. Егер мəтіннің аудармасы түпнұсқа мəтіннен ұзағырақ дыбысталса, түсіріп тастау жəне 
компенсация əдісін пайдалана отырып, аударма мəтінді қысқарту. 

2. Түпнұсқада жоқ болса да мəтін мағынасына қайшы келмейтіндей фатикалық құрылымдарды, 
одағайларды, қыстырма сөздерді пайдалана отырып, аударма мəтіннің дыбысталу ұзақтығын 
арттыру. 

3. Дыбысталу үдерісінде қосымша түзетулер енгізу: ауыр айтылатын дыбыстардың 
қосындыларынан қашу немесе мəтінді фонетикалық, семантикалық, драмалық деңгейлерде 
синхронизмге жететіндей етіп редакциялау қажет [8]. 

Киноаудармасының негізгі түрлерін қарастыра отырып, субтитрлеу мен дубляждаудың 
əрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар екеніне көз жеткіздік. Бұл олардың аудармасына да 
қатысты. Бұл ерекшеліктердің əрқайсысының осал жəне мықты тұстары бар, алайда əр мемлекеттің 
киноаудармаға қатысты өзінің дəстүрлі басымдықтары бар. 

 
 

Əдебиеттер тізімі 

1 Кузьмичев С.А. Перевод кинофильмов как отдельный вид перевода // Вестн. Москов. гос. лингвист. ун-та. — М.: 
ИПК МГЛУ «Рема», 2012. — С. 45. 

2 Сиранов К. Киноискусство советского Казахстана. — Алматы: Жазушы, 1986. — 158 с. 
3 Матасов Р.А. Перевод кино/видеоматериалов: лингвокультурологические  и дидактические аспекты. — М., 2009. — С. 141. 
4 Сапожников И. Дубляж и закадровое озвучивание фильмов. — М.: Наука, 2004. — С. 85. 
5 Лось Е. 1 день с диктором: как озвучивают кино. — НашКиев.UA. — [ЭР]. Режим доступа: nashkiev.ua 
6 Валгина Н.С. Теория текста. — М.: Логос, 2004. — C. 210. 
7 Особенности перевода фильмов с субтитрами // Вестн. Сиб. гос. аэрокосм. ун-та им. акад. М.Ф.Решетнева. — 

Красноярск, 2006. — C. 272. 
8 Чернов Г.В. Синхронный перевод: речевая компрессия. — М.: ИПК МГЛУ «Рема», 1969. — C. 24. 

 
 

Е.С.Адаева  

Виды перевода кино: субтитр и дубляж 

В статье отмечено, что насколько сохранены на сегодняшний день казахский язык, религия и обычаи 
и традиции или насколько чисто национальное сознание можно увидеть в исскустве кино. 
Определено, что кино является одним из эффективных, благоприятных способов передачи 
информации народу. Практика перевода кино в Казахстане развита давно, подчеркнуто автором, тем 
не менее проблема ее исследования не решена. Автором рассмотрен этот вопрос, определены 
особенности текста кино и его перевода. Показаны выгодные и невыгодные стороны использования 
видов перевода кино.  
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Ye.S.Adayeva  

Types of cinema translation: subtitle and dubbing 

How are Kazakh language, religion and tradition preserved in present day? Or, how pure is our national con-
sciousness nowadays? One can find answers to these questions in present film industry. As film is one of the 
most efficient and convenient way in providing the people with information. Although, film translation has 
developed long ago, studies are seldom carried out in this field. There is not any theoretical foundation estab-
lished. Author of the article tries to look into these issues. Film text and peculiarities of film translation are 
identified. Advantages and disadvantages of cinema translation are analyzed.  
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Ə.Сатыбалдиевтің аудармашылық шеберлігі 

Мақалада өзбек жазушысы Ш.Рашидовтың шығармаларын қазақ тіліне аударған Ə. Сатыбалдиевтің 
аудармашылық шеберлігі, өзбек тіліндегі нұсқасымен салыстырыла отырып, зерттелді. Аудармашы 
түпнұсқа авторының жазушылық стилін сақтай отырып, əр кейіпкердің психологиясын, көңіл-күйін 
түпнұсқаға сəйкес тəржімалады. Түпнұсқадағы мəтін ырғағы, интонациясы сақталатындығына назар 
аударылды. Аудармашының аудармасында қолданылған лексикалық трансформацияларға талдау 
жасалды. 

Кілт сөздер: аударма, трансформация, реалий, түпнұсқа, мəтін, диалог, коммуникация, семантика.  

 
Тікелей аударма болсын, сатылы аударма болсын Ə. Сатыбалдиевтің интерпретациялық 

ұстанымы — түпнұсқаны барынша дəл жеткізу. «Аудармашының түпнұсқа шеңберінен шығып 
кетуге қақысы жоқ. Түпнұсқа мəтіні қандай аудармашыға болмасын бұлжымас заң. Ал, аударма 
үдерісінде кейбір еркіндіктер, мəселен, бір сөзді немесе бір ұғымды басқа сөзбен беру кейде түпнұсқа 
əрпінен аулақтау — бұлар ауытқу емес, сапалы аударма жасаудағы əдіс-амалдар болып табылады» 
[1; 214], — дей отырып, Ə. Сатыбалдиев  түпнұсқа мəтіннің коммуникативтік ақпаратын дəл 
жеткізеді.  Аудармашының аудармашылық тəжірибесінің нəтижесінде бірнеше тақырыпта көркем 
аудармалары жарыққа шықты. Атап айтсақ, орыс тілінен:  Б. Полевойдың «Нағыз адам туралы аңыз», 
Е. Мальцевтің «Шын жүректен», Ф. Гладковтың «Балалық шақ туралы əңгіме», И. Гончаровтың 
«Жар», М.Твеннің «Əңгімелері», В.Железниковтың «Жүгі бар жолаушы», З.Фобианның «Үш айқай», 
өзбек тілінен: Ш. Рашидовтың «Дауылдан да күшті», «Кашмир жыры», А. Қаххардың «Қыштақ», 
Ф. Насыровтың «Жүрек əмірі» атты шығармаларын қазақ тіліне еркін сөйлете отырып, ел мен елдің 
əдебиетін байланыстырудың нағыз дəнекері бола білді.  

«Аудармашылық — нағыз шығармашылық өнер. Аудармашы екі тілді де тең дəрежеде білумен 
қатар, əрі жазушы, əрі ғалым болуға тиіс» [1; 365], — дей отырып, өзі де осы қасиеттерді бойына 
сіңіре білген. 

Академик М. Қаратаев көркем аудармамен суреткерлік қабілеті бар адам ғана айналысу керек 
екенін алға тартады. Бұл тұрғыдан келгенде қаламгер, əрі аудармашы Ə. Сатыбалдиевтің 
аудармаларының сəтті шыққанына риясыз иланасыз.  

Ə. Сатыбалдиев өзбек жазушыларының шығармаларын аудару барысында: «Аударма деген 
сөзбе-сөз көшіру емес, мағынасын түсініп, өзбекше сөйлету, сөйлеткенде оқырман қақалып-шашалып 
қалмайтындай, рахаттанып, қызығып оқитындай етіп беру керек екенін түсіне бастадым» [1; 41], — 
деп, А. Қаххар, Ш. Рашидов, Н. Фазылов шығармаларын қазақ тіліне еркін сөйлете отырып, екі елдің 
əдебиетін байланыстырудың нағыз дəнекері бола білді.  

«Басы Абайдан бастап қазақ əдебиетінің азды-көпті елеулі шығармаларынан өзбек тіліне 
аударылмағаны жоқ деуге болады. Солардың бəрі қазақ тілінен өзбекшеге тікелей аударылған. 
Ташкенттіктер өздерінің көркем аударма мəселесіне арналған кеңесінде тілдері түбірлес 
халықтардың əдебиетін тек қана түпнұсқаларынан тікелей аударудың тиімді екенін дəлелдеген. 
Өйткені бұл тілдердің бір-бірінен ұқсастық жақтары көп. Біріншіден, екі тілдің де синтаксистік 
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құрылыстары негізінен бір-біріне сай келіп отырады, жеке атаулардың да ұқсастығы көп, мақал-
мəтелдердің де көбі екі елге ортақ жəне басқа да толып жатқан үйлесімді жақындықтары бар. 
Осылардың бəрі екі елдің əдебиетіне тікелей түпнұсқадан аударғанда ол шығармалардың көркемдік 
сапасы толық сақталуға мүмкіндік береді» [1; 41], — деп, өзбек тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен 
өзбек тіліне аударудың  соншалықты қиын емес екендігіне назар аудартады. Əрине, өзбектің тілін, 
дəстүрін жақсы білетіндіктен, оның аудармаларының тілі жатық, ұғымға жеңіл болып келеді. 
Мəселен, өзбек жазушысы Ш. Рашидовтың «Дауылдан да күшті» романын аудару барысында 
еркіндік пен дəлдікті шебер ұштастыра отырып,  қазақ тіліне жатық жеткізеді.  

Романда «Тың жəне тыңайған жерлерді игеру» науқанына байланысты, шұрайлы да, жазық 
жерлерді игеріп, гүлстанға айналдыру мақсатындағы күресті күндер сипатталады. Басты кейіпкерлер: 
Айқыз, Əлімжан, Жорабаев, Погодин, Смирновтар тау мен шөл даладағы жайсыз үйлерде тұратын 
колхозшыларды жаңа жерлерге, үй салып көшіріп шаруа мен мəдениетті көтеру, мемлекеттің ақ 
алтынын байыту жөніндегі ұсыныс-тілектері, халықтың тірнектеп жиған табысын өзі ғана иеленіп 
отырған колхоз басшысы Қадыровқа ұнамайды.  Қарсы шығып, кедергі келтіргенімен жеңіліс табады. 
Жанқиярлық еңбектің  нəтижесінде, мидай жазық далаға сəнді үйлер бой көтеріп, дала ақ алтынға 
толды. Шығармада бірнеше оқиғалар тізбектеліп берілген. Қай жағынан алсақ та, түпнұсқа мен 
аударма мəтін бір-біріне сəйкес келеді.  

Оқырман үшін аударма түпнұсқаның жазылған кезеңінен хабар беріп отыруы керек. Себебі 
көркем аудармадағы ақпараттарды қабылдау арқылы мəтінмен жеке байланысқа түседі. Яғни, 
қабылданған мəлімет рецепторға терең ықпал етеді. Оның сезіміне əсер етіп, қандайда бір іске 
баулуы мүмкін. Демек, оқырман мен мəтін арасында коммуникативті əсер пайда болып,  
прагматикалық байланыс орнайды.  

Көркем туындыны аударған кезде соншалықты көп күрделі сұрақтар туындайды, олардың 
тамырына үңіліп, түпнұсқаның рухын сезіне отырып, өз көңілін қалағандай аударған дұрыс. Жалпы, 
аударма теоретигі ретінде  Ə. Сатыбалдиевтің бағыты да осы. Аудармада шығармашылық еркіндіктің 
түпнұсқаның шеңберінен шықпай, автордың бар стилін сақтай отырып, аударманы оқуға жеңіл жəне 
тартымды етіп шығаруды, сондай-ақ, түпнұсқаның ықпалына түсіп кетпей, оның барлық бояуын, 
ырғағын, ой астарын ана тілінің заңды жүйесінде жеткізе білу керек екендігін басты орынға қойып, 
бұл ойын көркем шығармаларды аудару барысында ұстанады. Мəселен, «Қатартал қыстағына 
көктем ерте шықты. Бірнеше айлар бойы тау баурайын көрпедей қымтап, тұтаса жауып жатқан 
қалың қар əлдеқашан-ақ еріп кеткен. Жақпар тастар мен төбелердің теріскей жағында, ой-
шұқырларда жасырынып қалған қар пəршелері көктем күнінің ыстық лебімен қазанға түскен майдай 
еріп, сай-жылғаларды қуалай сарқырап ағып жатыр» [2; 3].  

Аудармашы романды осылайша Қатартал қыстағын суреттеуден бастаса, түпнұсқада өрік 
ағашының астындағы биік сəкіде жатқан Мұратəліні таныстырудан басталады. Демек, аудармашы 
шығармада маңызды орын алатын Қатартал жерін қазақ оқырманына жақынырақ таныстыру үшін, 
бейнелі түрде еркін жеткізуді мақсат еткен.  

Аудармада əрбір сөздің, сөз тіркесінің баламаларын дұрыс тауып, бірі-бірімен сəйкес 
қиыстырып, түпнұсқадағы мағынаны дəл беру керек.  

Мысалы, – Мен гапнинг туғрисини айтаман, — деди Султанов утирганларларга куз югуртириб. 
У, одатдагича, табассум билан сузларди. — Халқимизда, туғри гапириб, туғишганинга екмайсан, 
деган мақол бор. Эхтимолки, мен хам туғри гапни айтиб, айрим кишиларнинг дилига озор берарман 
[3; 3]. Бұл сөйлемді қазақ тіліндегі аудармасымен салыстырайық:  

– Мен сөздің турасын айтамын, — деді Сұлтанов отырғандарға көз жүгіртіп. Өзі əдетінше, 
жымия күліп қойды. — Халқымызда «тура сөйлеп, туғаныңа жақпайсың» деген мақал бар. Мен де 
сөздің турасын айтамын деп, кейбір кісілерге ұнамай қалуым ықтимал [2; 8], — деп ешбір сөзді 
қысқартып, қосуларсыз, мəтінге сəйкес аударады.  

Кейде оқырман үшін түпнұсқадағы ойды айқындап беру мақсатында мəтінге кіріспе сөз немесе 
сөйлемдер қосып ұлғайтылады.  Ə. Сатыбалдиевтің өз сөзімен айтқанда, «кейбір сөз ауыстыру, 
қосарлау, үстемелеу деген сияқты нəрселер шығарманың көркемдік бояуы мен эмоциялық əсерін 
жеткізе түсу мүддесімен келген» [1; 148]. Бұл ойы келесі мысалдар да аңғарылады. ...Қатартал 
қыстағының табиғаты да тез-ақ жанданып, күннен күнге құлпыра бастады. Тау бөктерлері мен 
сай-салалар көктемнің еркетайы болған гүлдер мен көк балаусаға малынып, тамылжи бастады. Күн 
ысыған сайын өсімдік те қоюлана түсті, бірте-бірте өсіп, ұлғайып, көріктене берді. Сайдың екі 
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бетіндегі сирек біткен ағаштар да енді-енді бүршік ата бастаған еді [2; 3]. Аудармашы ішкі 
түйсігіне сүйене отырып, мəтінге бір азат жол қосу арқылы дəл нысанаға тиіп, табиғатқа жан бітіреді. 

Түпнұсқада: Олтинсой чуллари теп-тегис, ерлари қуйруқдай семиз ва серхосил, қуриқ ва буз ер 
очишнинг харажати оз [3; 16], — деп белгілі бір ойды аяқтап, келесі оқиғаға көшеді. Ал, аудармада: 
Алтынсай жазығы мидай дала; топырағы шұрайлы да құнарлы, ал мұндағы тың жəне тыңайған 
жерлерді игерудің шығыны да аз — дей отырып, Соны ойлаған Айқыз, қыстақ советіне қарасты 
колхоздардың бар мүмкіншіліктерін терең зерттеп, есеп-қысабын алғаннан кейін, диқандармен, ме-
ханизаторлармен, басшы қызметкерлермен кең түрде əңгіме жүргізді де, тың жəне тыңайған 
жерлерді игеру жұмысын осы көктемнің өзінде-ақ бастап жіберген жөн болар деген қорытындыға 
келді [2; 15], — деп өз жанынан қосып, түпнұсқадағы ойды айқындай түседі. 

Себебі романның басты мотиві тың жəне тыңайған жерлерді игеру жолындағы Айқыздың 
бастамасын беру. Өжеттілігін, еңбекқорлығын көрсету болса, аудармашы оны дəлелдермен 
нақтылайды. 

Олтинсойликлар оммавий чиқишга тайёрланардилар. Хар бир ховлида ва устахонада кетмон ва 
белкуракларни чархлар эдилар, кийм тиктириб, этик ва ботинка хозирлардилар [3; 44], — деген, 
сөйлемнің алдына: Өмірде не бір салтанатты кезеңдер болады. Ол кездерде кісінің жүрегі қайрат-
жігерге толып, еңбекке деген зауқы, ықылас, ынтасы арта түседі — деп, Алтынсай тұрғындарының 
тың жəне тыңайған жерлерді игеру үшін қандай көңіл-күйде, қандай дайындықта жүргендерін 
түсіндіру мақсатында оқиға алдына кіріспе қосады. Мұны, əдебиет теориясының тілімен айтқанда, 
экспозиция деп атаймыз. Жоғарыдағы сөйлемге Сол сияқты, алтынсайлықтар да тың жəне 
тыңайған жерлерді игеру жолындағы жаппай жорықтың басталуын ұлы мейрамды күткендей-ақ 
шыдамсыздана күтіп жүр. Əрбір аула мен шеберханада кетпен мен күректер қайралуда, киім 
тіктіріліп, етік, ботинкелер сайлануда [2; 42], — деп, аудармашы қандай жорық екені түсінікті болу 
үшін əсерлеп, көркемдеп ойды ұлғайтып береді де, əрмен қарай тұрғындар дайындығын 
түпнұсқадағыдай дəл аударып береді. Əрине, өзбек тіліндегідей, Алтынсайлықтар жорыққа шығуға 
даярлануда деп бірден бастаса, қазақ оқырманына түсініксіз болар еді.  

Сондай-ақ түпнұсқада қайталанып берілетін кейбір ой қайталаулар аударма барысында 
қысқартылған. Десек те, түпнұсқаның мағынасы сақталған. Мəселен, романның үшінші бөлімі «Хат» 
деп аталады. Айқыздың қалаға оқуға кеткен жары Əлімжанға ауылдағы жаңа жер ашу турасындағы 
болған дауды айтып, хат жазуы баяндалады. Автор: Азизим, қадрдоним Олимжон ака! Хозиргина ха-
тингизни ва хат билан суратингизни олдим. Қандай мехрибонсиз-а! Сизни жуда-жуда соғинганимни, 
дийдор куришишга интизор булиб кутганимни узингиз хам билиб тургандирсиз, жоним. Мен сизга 
янги планимиз райкомда қандай мухокама қилинганини ёзмоқчиман [3; 24]. Аудармасында бұл бөлім 
«Хат» деп аталғанымен дəл осылай Айқыздың сағынышынан басталмайды. Алдына көп нүкте 
жіберіледі де, бірден ...Жорабаевтың кабинетінде аудандық партия комитетінің бюро мəжілісі бо-
лып жатыр еді... [2; 20], — деп онда болған жағдайды хатта мəлімдейді. Демек, бұл бөлімнің бас 
жағы қысқартылып қалған. Себебі, алғашқы «Мөлдір бұлақ» бөлімінің аяғында Айқыз жарынан кел-
ген хатты кеудесіне қысып, іштей сағынышын жеткізгендігі суреттелгендіктен, аудармашы келесі 
бөлімінің бас жағында Айқыздың сезімін қайталауды жөн көрмей қысқартқандай. 

Ə.Сатыбалдиев кейіпкерлердің өзара диалогын дəл түпнұсқамен сəйкестендіріп бере білген. 
Диалог арқылы кейіпкерлердің ішкі сыры аңғарылады. Яғни, əр кейіпкердің сөз саптауынан, оның 
ой-толғанысынан, сөйлеу өзгешелігінен жан-дүниесі айқын елес береді. 

– Ким курипти? 
– Кім көріпті? 
– Бутун Олтинсой курган. Шамол булмаса, дарахтнинг учи қимирламайди! Майли, шошмай 

тур, қизинг невара туққанини куриб қоларсан... — Муротали иргиб урнидан турди-ю, қалтироқ бос-
ган қулларини столга тираб, захар билан жавоб берди. 

– Бүтін Алтынсай көрген. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды! Мейлі, сабыр ете тұр, 
қызыңның немере туып бергенін бір-ақ көресің əлі... — Мұратəлі ұшып орнынан тұрды да, 
қалтыраған қолдарын столға тіреп, ызғармен жауап берді. 

– Тухмат! Гапнинг пухтаси шуки, қизим ундақлордан эмас. Юзимни ерга қаратмайди. Карим 
хам... 

– Жала! Сөздің қысқасы, менің қызым ондайлардан емес. Жүзімді жерге қаратпайды. Кəрім 
де... 
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– Карим, — деди раис Муроталининг сузларини юлиб олиб, — у тирранча бошимизга битган 
бало булди. Мехрини йулдан урган ким? Кучишга кундирган ким? Сенинг устингдан турли-туман ова-
за таркатган ким? Авом, нодон, қайсар, деган ким? Карим эмасми! Сен уни «халол йигит» дейсан. У 
булса, сени хам, мени хам оёк ости қиляпти. 

– Кəрім, — деді председатель, Мұратəлінің сөзін бөліп. — Ол оңбаған басымызға бəле болды. 
Мехріні жолдан шығарған кім? Көшуге көндірген кім? Сенің үстіңнен түрліше əуезе таратқан кім? 
Атам надан, қайсар, ожар кісі деп жүрген кім? Кəрім емес пе? Сен оны адал жігіт дейсің. Ол болса. 
сені де, мені де топырақпен тең етіп жүр. 

– Хой, раис, оғзингизга қараб гапиринг, худонинг қахрига учрайсиз. 
– Қой, председатель, байқап сөйле, құдайдың қаһарына ұшырарсың. 
Бұл диалог аудармасынан аудармашының диалогты дəл беріп, екі кейіпкердің қақтығысы 

арқылы мінез-құлықты түпнұсқадағыдай ашып бергеніне көз жеткіземіз. 
Аудармашы аударма барысында белгілі бір ұлт тілінің мəдениетіне, тарихына,  дəстүріне,  

өміріне қатысты сөздерге түсініктеме беріп отыруды да ескерген. Аталған аудармада өзбек ұлтына 
ғана тəн реалий сөздерге түсініктеме беріп аудару тəсілі де кездеседі. Бұл сөздер өзбек мəдениетіне,  
тарихына, тұрмысына, дəстүріне,  өміріне қатысты  түсініктер. Мəселен, сандал — аласа стол. Қыста 
астына шоқ қойып, үстін көрпемен бүркеп қояды да, үйдегі бар адам аяғын сұғып, айнала отырады. 
Бұрынғы өзбек тұрмысында бұл пеш орнына жүретін. Мысалы: 

Əуіз — шағындау су қоймасы. 
Тəлімі — сусыз өсірілген дақыл. 
Қозапая — мақта өсімдігінің сабағы. 
Айван — терраса, сая деген мағынада. 
Құмдан — қыш күйдіретін пеш. 
Қоза — мақта өсімдігі. 
Осма — қас бояйтын шөп. 
Базоз — жібек маталармен сауда жасайтын кісі. 
Парварда — қолдан істейтін конфет. 
Дутар — өзбек домбырасы. 

Бір ескертері, аудармашы түпнұсқадағы «дутар» аспабын кейде домбыра деп береді. Мына 
мысалда, Алиқул булса, онда-сонда мехмонлар келганда қизининг зехни тезлиги, фикри зурлиги, уқуви 
куплиги туғрисида мақтаниб, исботи учун дутор чалдириб, ашула айттирарди. Бундай пайтларда 
эрка қиз буралиб-буралиб келардида, ноз билан сузилиб, дуторга қул юборарди [3; 128]. 

Аудармасы: Əліқұл болса, оқта-текте бір қонақтар келгенде, қызының зеректігін, ойы 
ұшқырлығын, көп оқитынын мақтаныш ететін де, онысын дəлелдегісі келгендей, домбыра 
тартқызып, əн салдыратын. Мұндай кездерде ерке қыз бұрала басып келеді де, жұртқа назбен 
сүзіле қарап, дутарға қол созады [2; 121]. Сондай-ақ Назокатхон булса, узи қилган гунохлар изини 
дилидан хам, миясидан хам суғуриб ташлади-ю, яна уйин-кулги, дутор, ашулага берилди, ноз билан 
сузилган кузлари кимларнидир қидирадиган булиб қолди... [3; 128]. Бұл сөйлем қазақ тілінде: 
«Назақатқан болса, істеген күнəсінің ізін ойынан да, миынан да өшіріп, тағы да ойын-күлкіге, 
домбыра мен əнге беріліп кетті, назбен сүзілген көздері тағы да əлдекімдерді іздей бастады... 
[2; 121], — деп, оқырман бұл сөйлемдерден өзбек қызы əрі домбыра, əрі  дутар тартып əн салады екен 
деп түсініп қалмауы үшін, аудармашының «домбыра» сөзін енгізудің керегі жоқ еді. Десек те, тек 
қана  бір ұлтқа ғана тəн реалий сөздерді аударылып отырған ұлттың ұғымына сəйкестендіру үшін 
аудармашы  алдымен «Дутар — өзбек домбырасы» деп түсініктеме береді де, əрмен қарай домбыра 
сөзін қолданып отырады. 

Аудармашы аударма мəтінде түпнұсқа тіліне сай бейнелеу тəсілдерінде сəтті қолданады. 
«Əдебиетте көбiнесе бұл ұғым сөз қолдану тəсiлдерi,  бейнелi сөздер,  мысалы,  жалпы түрде 

құбылту деп аталатын ауыстыру,  метонимия,  əсiрелеу,  тұспалдау,  астарлау,  теңеу,  айқындау жəне 
стильдiк айшықтар,  дыбыстық қайталамалар деген мағынада қолданылады. Бейнелеу тəсiлдерi,  
əрине,  бұдан əлдеқайда кең,  мол. Кейiпкерлердi мiнездеу,  сөйлету,  портрет жасау,  табиғат 
көрiнiстерiн суреттеу — осының бəрiнде бейнелеу тəсiлдерi қолданылады» [4]. 

Тонг отди. Уфқ лоларанг булди. Аммо сойларнинг тубида, тоғларнинг ораларида энди чиқаəтган 
қуəшнинг заррин нурлари билан буялган туман куринарди. Баланд-баланд тоғларнинг чуққилари ус-
тидаги кумуш қор нур билан товланиб, Бухоро дупписига қадалган зардек ялтирарди [3; 7]. 
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Аудармасы: Таң атты. Көкжиек жауқазын тақілеттеніп қызғылт тартты. Дегенмен, сай-
жылғалардың түбінде, тау жақпарларының арасында енді ғана шашырап шығып келе жатқан 
күннің алтын нұрымен боялған тұман əлі де көрінеді. Асқар-асқар таулардың шоқы шыңдарын 
жапқан күміс қар, күн шұғыласымен түрлене түсіп, Бұхара тақиясына таққан зердей жылтырайды 
[2; 8], — деп, мұнда, көктемнің алғашқы күндері түпнұсқадағыдай дəл аударылған. Тау шыңдарында 
қалған қарды күміс, жылтыраған зерге теңеуі сəтті шыққан. 

...Бу пайтда водийдаги ерлар анча исиб қолган эди. Аллақачон қорлар эриб, ерлар қуриб, бахор 
хиди анқиб турарди. Тоғда булса, эртаюкеч изғирин эсиб турар, совуғи суяк-суякка утиб кетарди. 
Бироқ, олтинсойликлар аччиқ совуқни хам, изғирин шамолни хам писанд қилмай, ёнбағирларни хай-
даб, дон сепишда давом қилардилар [3; 12]. 

Аудармасы: ...Бұл кезде қырдағы жазық жерлер едəуір қыза бастаған еді. Əлдеқашан-ақ қар 
еріп, жер құрғап, көктемнің исі аңқып тұрған-ды. Тау жақта болса, ертелі-кешті ызғырық соғып, 
суығы кісінің сүйек-сүйегіне өтеді. Бірақ алтынсайлықтар жай суықты да, ызғырық желді де еле-
мей, тау беткейлерін айдап, егін егуге кірісіп кетті [2; 113]. Автор Алтынсай тұрғындарының 
еңбекқор екендігін көрсету үшін, сол сəттегі күннің суықтығын суреттеу арқылы ұтымды тəсіл 
қолданған. Аудармашы да автордың бейнелеу тəсілін сақтап аударғандықтан, аударманың көркемдігі 
жоғары болып шыққан. Сондай-ақ түпнұсқада жиі кездесетін теңеулерді де дəл аударады. 
«Теңеулердi аудару — көркем аударманың аса маңызды,  күрделi қыр-қатпарларының санатынан са-
налады. Өйткенi теңеулер көркем аудармада көркемдiк қуаты бар құрал екендiгiмен бiрге ұлттық 
образдық суреттеу көрсеткiштерi болып табылады» [4; 323].  

Мəселен, Тікендей қадалған былапыт сөздер [2; 10].  
Тикандек қадалувчи бу сузларни чидам билан суради [3; 11]. 
Бұрадай бұрқырады [2; 10].  
Маст туядай букирди [3; 11].  
Ойдин кеча, сув ховузининг тепасига келиб таббассум қилаётган тулин ойнинг заррин нурлари 
чайқалиб турган сувга тегарди-ю, бир парча кумуш тушкандай ялтираб кетарди [3; 45]. 
Жарық түнде су қоймасының дəл төбесінен жарқырай нұрын төккен айдың сəулесі болмашы 
шайқалған судың бетінде дір-дір етіп, күміс теңгедей жалт-жалт етеді [2; 44].  
Ол теректей бойшаң кісі еді [2; 48]. 
У теракдай новча эди [3; 18]. 
Басқалардың бəрі гүлдей жасаныр келсе, олардың ішінде Мехрі бір түп қурайдай болып сиықсыз 
көрінбей ме? [2; 56]. 
Дугоналари гулдай ясаниб келсалар, уларнин ичида Мехри бир туп шувоқдай куринмайдими, ахир! [3; 171].  
Дала бүркітіндей қырағы да жігерлі кісі болатын [2; 59]. 
Сахро бургутидек сезгир ва жасоратли эди [3; 65]. 
Айқыздың жүзіне қан жүгірді. Ағы ақ, қызылы қызыл алмадай алабұртып құлпыра бастады [2; 69]. 
Ойқизнинг юзларига қон югурди, оқи оқ, қизили қизил нақш олмадай қуринарди [3; 209].  
Толысудың орнына, шөптей боп қурап барады, гүлдей жайнаудың орнына, сабандай сарғаяды. 
Назақатхан толысқан терек сияқты болса, Адалат оның алдында сидиып қураған тұт ағашына 
ұқсайды [2; 264]. 
...семириш урнига чупдай озади, гулдай очилиш урнига, сомондай сарғаяди. Назокатхон қулф урган 
терак булса, унинг олдида Адолатхон қуриб қолган хасак тутга ухшарди [3; 240]. 
Зығыр майын жұтқандай-ақ, жүрегін айнытқан бұл насихат сөздерді əрең-əрең тыңдап келеді 
[2; 113]. 
Шөл даланың түрлі-түсті кілемдей боп көзді қаймықтыратынына Айқыздың да сенімі кəміл еді [2; 114]. 
Бəрі де су сепкендей тына қалысты [2; 116]. 
Оның жүрегі көкбұлақтай мөлдір таза [2; 116]. 

Сонымен қатар түпнұсқада адамның бір сəттегі ашу-ызасын суреттеуде табиғат 
құбылыстарымен салыстыру арқылы сипатталынатын тəсілде жиі кездеседі. Аудармашы да автордың 
бейнелеу шеберлігін сақтап аударады. Түпнұсқа: Жала-ёмғир ёққан пайтларда сув купайиб 
ариқлардан тошгани каби, унинг уч-алами хам икки пиёла ичкандан сунг юракларидан тошиб 
чиқибди-ю, хаммасини захарли сузлар билан баён қилди [3; 11]. 

Аудармасы: Нөсер жаңбыр жауған кездерде судың көбейіп, арықтарға симай кететіні сияқты, 
оның ашу-кегі де, екі кесені қағып алғаннан кейін, жүрегіне симай тасып төгілді де, бар білгенін 
зəрлі сөзбен баян етті [2; 10]. 
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Айқыз өне бойы шөл далаға шығып келіп тұратын, түрлі кəсіптің адамдарымен əңгімелесетін, 
гүлден-гүлге қонып, бал жинаған ара сияқты, Айқызда халықтың пікірлері мен ойларын, тілек-
мақсаттарын жинастырды [2; 116] 

Келесі назар аударатынымыз, екі нəрсені қатарластыра бейнелейтін параллелизм тəсілінің 
аударылуы. Төмендегі мысалда ағаш пен адам жанастырыла суреттелген. 

Түпнұсқада: Ойқиз уйчан кузларини узоқ-узоқларға тикиб гапирди: — Тинчилик вақтида яхши 
ишлаб, уруш вақтида номардлик қилганлар хам бор. — Ойқиз анча узоқда, кум-кук кукариб турган 
майда-майда, аммо қалин дарахтлар бир-бирига ухшайди. Аммо, уларнинг ичида нимжонлари хам 
борки, тинч вақтда кукараверади, қаттиқ шамол турдими, синиб кетади, ёки томири билан 
қупорилади. Албатта иккисидан бири булади. Одамлар хам худди шундай, уста амаки, баьзилар 
биринчи шамолгача яхши буладилар, холос... [3; 58], — десе, аудармасында Айқыз ойлы пішінмен 
қиырға қарап тұрып сөйледі: — Ол сонау көз ұшындағы көкпеңбек болып тұрған майда да қалың 
талға қарап сөйлеп тұр. — Қараңызшы, сонау ағаштар бір-біріне ұқсап тұр ғой. Бірақ олардың 
ішінде нашарлары да бар. Олар жағымды кезде көгеріп өсе береді де, қатты жел тұрса, не 
опырылып сынады, немесе тамырымен қопарылып құлайды. Қалайда сол екеуінің бірі болады. 
Адамдар да дəл солай, ұста аға, кейбіреулер алғашқы екпінге тап болғанынша жақсы болып келеді 
де, сонымен бітеді [2; 53]. Сөйлеп тұрған Айқыз екендігі белгілі болып тұрғандықтан, аудармашы 
қыз есімін түпнұсқадағыдай қайталай беруді жөн көрмей «ол» есімдігін қолданады.  

Сондай-ақ аудармада кісі, жер-су аттарындағы өзбек тіліне тəн дыбысты қазақ тілінің 
орфографиялық заңдылығына сəйкестендіріп, транслитерация жасау арқылы беріп отырады. 
Мəселен, Қатортол — Қатартал, Олтинсой — Алтынсай, Муротали — Мұратəлі, Қодиров — 
Қадиров, Журабоев — Жорабаев, Ойқиз — Айқыз, Олимжон — Əлімжан, Алиқул — Əліқұл т. б. 
Ал шығарма ішінде кездесетін орыс кейіпкерлерінің есімдері дыбыстық жағынан өзгеріске түспей, 
дəл беріледі.  

Түпнұсқада кездесетін мақал-мəтелдердің аударылуына да назар аударайық.  
Темирни қизиғида ур [3; 85]. 
Темірді қызған кезде соқ [2; 88]. 
Алма пиш, оғзимга туш [3; 88]. 
Алма піс, аузыма түс [2; 94]. 
Маслахатли ош ачимайди [3; 92]. 
Ойласып істеген ас ашымайды [3; 97]. 
Сичқон сиғмас инига, ғалвир боғлар думига [3; 99]. 
Тышқан ініне сыймайды, оған қарамай құйрығына қалбыр байлайды [2; 110]. 
Туғри гапириб, туғишганинга екмайсан [3; 142]. 
Тура сөйлеп, туғаныңа жақпайсың [2; 131]. 
Юз сум пулинг булмаса хам, юзта дустинг булсин [3; 132]. 
Жүз сом ақшаң болғанша, жүз досың болсын [2; 130]. 
Дили очнинг кузи оч [3; 128]. 
Араны ашылғанның көзі де ашқарақ [2; 136]. 
Чумчукдан қуруққан тариқ екмас [3; 113]. 
Шегірткеден қорыққан егін екпес [2; 186]. 
Уйламай сузлаган, оғримай улар [3; 178]. 
Аңдамай сөйлеген, аңдамай өледі [2; 785]. 

Байқап отырғанымыздай, бұл мақал-мəтелдер екі тілде де бір-біріне семантикалық жағынан те-
пе-тең келіп тұр. Жалпы, Ə.Сатыбалдиев аударма үдерісі кезінде түпнұсқадағы ақпараттарды 
толықтай қамтып бере алады. Аударылып отырған ел мəдениетін, тілін, тарихын салт-дəстүрін жақсы 
білгендіктен, автордың сезімі мен ойын оқырманға жеткізу үшін аударма теориясындағы лексикалық 
трансформацияларды ұтымды пайдаланады. Аудармашы көркем аударма шарттарын жақсы 
меңгергендіктен, оның аудармалары оқырманға төл туындыдай əсер етері анық. 
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Л.Н.Дауренбекова 

Мастерство перевода А.Сатыбалдиева 

В статье проанализированы рассказы узбекского писателя Ш.Рашидова в переводе А.Сатыбалдиева на 
казахский язык. Рассмотрены основные принципы воссоздания формально-смысловых и идейно-
содержательных компонентов оригинала в переводном тексте, а также проблема передачи 
индивидуального стиля в художественном переводе. Переводчик, сохраняя писательский стиль авто-
ра, обращает внимание на интонацию, ритм текста оригинала, пытается передать психологию каждого 
героя. 

 

L.N.Daurenbekova 

Translation mastery of a A. Satybaldiуev 

In article Satybaldiyev A. translational skill is discussed who translated comic stories of the Uzbek writer 
Z.Razhidov into  Kazakh language, comparing it to option in uzbek. The main principles of a reconstruction 
of formal and semantic and ideological and substantial components of the original in the translated text, a 
problem of translation of individual style in a literary translation are considered.The translator keeping 
Z.Razhidov 's literary style, pays attention to preservation of intonation, a rhythm of the text of the original, 
and tried to translate easy language mood, psychology of each hero.  
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Зерделі ғалым, зерек жан 

Дарынды ғалым, дүйім елге танымал  білікті зерттеуші, публицист, шежіреші атақты 
алаштанушы, ұлағатты ұстаз Р.С. əл-Карени (Каренов) 70 жасқа толып отыр. Рашит Саттарұлы — 
ғылыми, педагогтік, ұйымдастырушылық, қоғамдық қызметті ғылымның бірнеше салаларымен 
шебер ұштастыра білген ғұлама ғалым. Күнделікті қат-қабат əкімшілік жұмыстар мен қыруар 
тірліктің қайнаған ортасында жүрсе де, бойына біткен таланты мен ізденгіштік, еңбекқорлық 
қасиеттерінің арқасында ғылымның бірқатар саласында зерттеулер жүргізіп, үлкен жетістіктерге 
жетті. Оның қаламынан туған 1500-ге тарта ғылыми, ғылыми-əдістемелік, ғылыми көпшілікке 
арналған еңбектері көтерген мəселелерінің өткірлігімен, нақтылығымен, жаңалығымен ерекшеленеді. 
Оның ішінде ғалымның жеткілікті дəрежеде  көп айналысқан саласының бірі – қазақ əдебиеті жəне 
оның тарихы мəселелері, ондағы кейбір «ақтаңдақтарды» тың тұрғыдан зерттеп қарастыру.  

Ғалымның барлық шығармашылық еңбектерін ірі-ірі үш бағытқа бөліп қарастыруға болады. 
Алғашқы бағыт — оның тарихи тұлғаларға, батырларға, билерге, Алаш қайраткерлеріне 

арналған еңбектері: «Мəңгілік құндылықтар саңлақтары (2000); «Əрі көсем, əрі шешен Байдалы би» 
(2002); «Қазақтың үш ұлы көсемі» (2002); «Азаттық қаһарманы Мəнжі батыр» (2005); «Алаш 
азаттығының ақиығы Имам Əлімбеков» (2010); «Жұмабек Тəшенов – Алаштың жүз жылда біртуар 
алып тұлғасы» (2014); «Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметінің жиырма көшбасшылары» (2014). 

Бұл еңбектердің кейбірі қазақ халқының сан ғасырлық əдебиетінен, мəдениетінен, тарихынан 
деректі мəлімет беретін мақалалар, эсселер жинағы түрінде жазылған. Оларға енген мақалалар 
негізінен орталық басылымдарда, мерзімді баспасөздерде жарық көріп, оқырман қауымның 
сарабынан өткен.  

Ғалымның қалың оқырман қауымына ұсынылған бұл кітаптары Қазан төңкерісіне дейінгі жəне 
одан кейінгі Қазақстанда жəне басқа да жерлерде шыққан «Айқап», «Дала уалаятының газеті», 
«Түркістан уалаятының газеті», «Сарыарқа», «Қазақ», «Қазақстан» «Еңбекші қазақ», «Социалистік 
Қазақстан», «Қазақ əдебиеті», «Жұлдыз», «Жалын»  газет-журналдарының бетінде жарық көрген 
қазақ елінің сол кездегі тарихынан, мəдени өмірінен, əдебиетінен көптеген мəлімет беретін  
материалдары негізінде жазылған. Бұл кітаптар қазақ сияқты ұлы да қайсар халықтың маңдайына 
жазылған біртуар, жүз жылда бір келер жарқыраған жұлдызы, шуақ шашар күні, жарық берер сəулесі, 
қайталанбас тұлғалары туралы жүрекжарды ыстық лебіздер, естеліктер, қимастық, сыйластық 
сезімдер сыйлайды. 

Қазақ елінің əдет-ғұрпын, тарихын, əдебиетін, мəдениетін, саяси өмірін, ғылымын 
мазмұндататын бұл кітаптар қоғам ғылымдарын зерттеуші-ғалымдарға, жоғары оқу орындарының 
тарих, педагогика, философия жəне филология факультеттерінің оқытушыларына, магистранттары 
мен студенттеріне қосымша құралдар ретінде қызмет ете алады. 

Ғалымның орыс тілін жетік білуі оның орыс тілі мен қазақ тілін салыстыра зерттеулер 
жүргізуіне мүмкіндік берді. («Творцы немеркнущих ценностей» (2000), «Азаттық қаһарманы Мəнжі 
батыр» (2005) т.б. 

Автордың бұл зерттеулерінде қазақ көгінде жарқырап көрінген жұлдыздардың, Алаш қозғалысы 
мен Алашорда үкіметінің жиырма көшбасшыларының ұлықтығы мен кішіктігін, олардың өздерінен 
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кейінгі жамырай өрген дарынды толқынның дүр етіп, жаңбырдан соңғы көк шалғындай қаулап өсуіне 
игі əсерін тигізгенін қарастырған. Автордың зерттеп көрсеткендей, XX ғасырдың алғашқы ширегінде-
ақ қазақ зиялыларының қатары А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Досмұхамедов, Х. Досмұхамедов, 
Ə. Бөкейханов, Қ. Сəтбаев, Ж. Аймауытов, Б. Қаратаев, М. Тынышбаев, М. Шоқай, Ə. Диваев, 
М. Дулатов, С. Асфендияров, Т. Рысқұлов, С. Қожанов, Н. Төреқұлов, М. Əуезов, Ə. Ермеков сияқты 
тағы да басқа саясат, əдебиет пен мəдениет, ғылым саласындағы ондаған демократиялық бағыттағы 
Алаш ардақтыларымен толықты. Оларда бір ғана ұлы мақсат болды. Ол халықтың санасын ояту, орта 
ғасырлық мүлгуден арылтып, өнер-білімді меңгеріп, дамыған халықтардың қатарына қосылу арқылы 
ұлттың тəуелсіздігіне қол жеткізу еді. Олар бодандық бұғауының əйтеуір бір уақытта үзілетініне 
сенді. Сондықтан да сол күнге туған халқын жеткізуге бар күш-жігерлерін жұмсады. 

Алаш қайраткерлерінің басым көпшілігі ғылымға емес — утопияға, демократияға емес — 
авторитаризмге негізделген большевизм идеясын қабылдамай, баррикаданың арғы бетіне шығып, өз 
елінде, өз жерінде отырып азап шеккен қазақ халқының мұң-мұқтажын қорғауды мақсат еткен Алаш 
партиясын ұйымдастырды. Ел алдындағы ұлы мақсаттарды жүзеге асыратын атқарушы билік органы — 
«Алашорда» үкіметін құрып, ұлттық-аймақтық негіздегі «Алаш автономиясы» мемлекеттігін жариялауға 
талпыныс жасады. Қазақ халқының ұлттық, саяси санасын қалыптастырудағы ең биік белес болған 
XX ғасыр басындағы осы бір қазақ зиялылары алдыңғы қатарлы тобының саяси қызметі де, 
құқықтық көзқарастары да, тіпті ғылыми, əдеби мұралары да ұзақ жылдар бойы жабық тақырып 
саналып, зерделі зерттеулерге нысан бола алмады. Оларсыз қазақ тарихы — тұл, алтын дегені күл еді. 
«Алаш» партиясынсыз саяси күрес тарихын, «Алашорда» үкіметінсіз экономикалық ілімдер мен 
реформалар тарихын, «Алаш автономиясынсыз» Қазақстан мемлекеттілігінің негізін, Алаш 
ардагерлері өмірінсіз ұлт тарихын жасау, мемлекеттік тіліміздің тарихын қалыптастыру мүмкін емес еді. 

Сондықтан да соңғы жылдары Алаш көсемдері мен көшбасшылары туралы едəуір жазылды. 
Ғылыми зерттеулерден бөлек көркем шығармалар да бар. Дегенмен де, олардың мемлекет 
қайраткерлігі істерінде əлі де түйіндей түсетін, анықтап, ашығын айтатын жайлар жетерлік. 

Əсіресе 1937–1939 жылдары ерекше қарқын алып, халықты жаппай қуғын-сүргінге ұшыратқан 
репрессия саясаты – ұлттық тарихымыздың ең қаралы, ең қасіретті беттері қатарынан орын алады. 
Табанды зерттеуші өз еңбектерінде ұлтымыздың зиялы қауымын, барша көзі ашық азаматтарын 
баудай жапырған «ұлы террордың» əлі де айтылмай жатқан көлеңкелі беттері аз емес екендігін ашып 
жазған.  

Əл-Карени еңбектеріндегі кейіпкерлер мен тұлғалар адамдық, имандылық, төзімділік, қайсарлық 
жағынан ылғи да жоғары тұрады. 

Бірақ бəрінен де бізге қымбаттысы — əл-Карени еңбектеріндегі биік рух. Ол қай тұлғаны жазса 
да, бірінші орынға рухты шығарады. Жазушы ғалымның зерттеп жазған кейіпкерлері рухы биік 
адамдар. Осы құдіретті күш оларды кез келген уақытта кез келген тығырықтан алып шығады. 
Мысалы, Алаш қайраткері Имам Əлімбеков жайында жазылған «Алаш азаттығының ақиығы Имам 
Əлімбеков» атты кітабы соның айғағы. Себебі Имам Əлімбеков өткен ғасырдың бас кезінде Алаш 
қозғалысының рухы биік өкілдерінен болатын, жəне ол туралы жазылған шығармалар некен-саяқ-
тын. «Азаттық қаһарманы Мəнжі батыр» еңбегі де осы айтылғандарды қуаттай түседі. Демек, Əл-
Каренидің есімі қазақ оқырмандарына өткен ғасырдың сексенінші-тоқсаныншы жылдарынан бері 
таныс. Мысалы, оның «Мəңгілік құндылықтар саңлақтары» атты кітабы 2000 жылы жарық көрді.  

Бұл еңбегінде автор ұлттық мəдениетімізге, тарихымызға асыра үлес қосқан 
жазушыларымыздың, жезтаңдай жыраулар мен адуан ақпа ақындарымыздың, ойшыл 
ғалымдарымыздың, қажырлы да қайсар батырлар мен қайраткерліріміздің жалпы адам баласының 
тарихындағы орындарын ашып көрсеткен. Кітапта дəуір тұлғалары қосқан тарихи үлестер қазіргіге 
сəйкес жан-жақты баяндалған.  

Автордың ойынша, өмірдің күнгейінен көлеңкесін, тəттісінен ащысын, жеңілінен ауырын көп 
көрсе де мойымаған тегеуріні мықты, рухы өжет Алаштың көсем жандарының адами болмыс-бітімі 
кейінгі буын ұрпаққа ғибрат, үлгі-өнеге болуы керек. 

Зерттеуші-ғалымның шығармашылық туындыларының екінші бағыты — шежіре, этнография, 
генеалогиялық мəселелерге арналған еңбектер: «Қарекелер (Шежіре)» (2000); «Тұғыры биік 
тұлғалар» (2003); «Жеті атасын білген ер...» (2008); «Аралбай руының шежіресі» («Аралбай батыр: 
Шежіре») (2011); «Үш жүздің шежіресі жəне Арғын-Алтай тайпасының Қареке-Мұрат рулары: 
энциклопедиялық анықтамалық (Екі томдық. Бірінші кітап)» (2014); «Үш жүздің шежіресі жəне 
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Арғын-Алтай тайпасының Қареке-Мұрат рулары: Энциклопедиялық анықтамалық (Екінші кітап)» 
(2014). 

Шежіре — халқымыздың асыл қазынасы, барша қазақтың арғы-бергі күллі ұрпағын бір кісінің 
баласындай туыстырып, ұйыстырып келе жатқан алтын тін екендігін тағы да қайталап айтып 
жатудың қажеті жоқ шығар. Қазіргі көкірек көзі ояу оқырман тек өз ру-тайпасының өткенімен 
шектеліп қалмай, жалпы шежіре атаулыға қызығушылық танытуы мұндай туындылардың сол 
ұйыстырушылық қызметіне, халқымыздың тарихына тамшы болып қосылар тағылымдық 
тартымдылығына  байланысты болса керек. 

Ғалымның  аталған кітаптарында халқымыздың тарихи тізбегін үзбестен, ұланбайтақ аймақта 
тайпалық одақ құрып, сол мекендерде үрім-бұтағының туын тігіп кеткен тарихи тұлғалар тұрғысынан 
мəліметтер беріліп, оның ұрпақтарының шежіресін жасаудағы мақсаттары жан-жақты түсіндірілген. 
Бұл тарихи шежіре жай əшейін ата-баба атын жаңғырту үшін жазылған аңыз-əңгіме, жалған дақпырт 
емес екендігін айта отыра, осы еңбектердің ішінде келтірілген əрбір деректердің қазақ халқының 
болмыс-бітімін тану үшін, күллі қазақ халқының тұтастық сипатын айғақтайтын соны деректері мен 
құндылығын баса айтуды жөн көріп отырмыз. Автордың  бұл кітаптарын өскелең ұрпаққа тарихи 
ғибрат беретін құндылықтар деп санауға болады. 

Тарих сабақтарын ұмытпайық, өркениеттісінен үлгі алайық, өкініштісін  қайталамайық дегенді  
меңзейді автор. Мың өліп, мың тірілген халқымыздың ұлы көшіндегі тапқанымыз бен 
жоғалтқанымызды саралай келе, соның себеп-салдарына үңілдіріп, ұлт рухын сақтаудың озық 
үлгілеріне назар аудартады бұл еңбектер. 

Қазақ елі — өте бай ауызша тарих айту жəне оны сақтау дəстүрі мен мəдениеті бар халық. Өткен 
өмірінде көшпелі өмір салты басымдық танытқан қоғамда ауызша тарих айту дəстүрі, белгілі 
дəрежеде, отырықшы өркениетті елдердегі архив пен кітапхана міндетін атқарды, халықтың рухани 
өмірі ұрпақтан ұрпаққа осы негізде жетіп, ұласып отырды. 

Қазақ қоғамында ауызша тарих айту дəстүрінің қалыптасуы үшін қажетті алғышарттардың 
барлығы да болды деп айта аламыз. Қазақ фольклорының бізге дейін жеткен бай туындылары, ауыз 
əдебиетінің шығармалары, тарихи əңгімелер, тарихи жырлар, дастандар, ауызша айтылып 
қалдырылған шежірелер қазақ халқының есінде өзінің өткені туралы мəліметтер мен білімдер 
жиынтығының сақталып, белгілі бір жүйе бойынша қазіргі заманға жеткізілгенін дəлелдейді.  

Шежіре жайлы жазылған бұл шығармаларында зерттеуші-ғалым шежірені қазақ халқының 
ауызша тарих айту дəстүрінің өте маңызды туындысы деп қарастырған. Себебі қазақ шежіресі 
əдебиет пен тарих ғылымдарындағы халқымыздың шығу тегін, таралуын баяндайтын тармағы. 
Шежіренің қазақ, түрікмен, монғол, қырғыз жəне т.б. халықтар арасында ауызша сақталғандығы 
дəлелденіп, біздің ата-бабаларымыз үшін де шежіре тарих қызметін атқарғандығы пайымдалған. Ол 
халықтың этникалық құрылымын анықтауға, тұтастығын көрсетуге мүмкіндік беретін төл 
тарихымыздың нұсқасы, ұлттық рухани мəдениеттің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылған. Қазақ 
қоғамында ауызша айту дəстүрі туындыларын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын арнайы адамдар 
болған. Ел арасында өткен өмір тарихын жақсы білген «шежіреші адамдар» болған. Олар қазақтың 
ата-бабадан келе жатқан салт-дəстүрін, заңдарын, əдет-ғұрпын, ай-күн есептерін жақсы білген, 
көшпелілердің танымын жете түсінген, небір аңыз-əпсана, жырларды жадында сақтаған. Егер қазақ 
мəдениеті біртұтас дейтін болсақ, онда шежірені де осылай қарастыруымыз керек деп дəріптейді 
автор. Яғни, шежіренің ішінде аңыз бен шындық та, ертегі мен əпсана да, өнер мен ғылым да бар, ал 
дəстүрлі қазақ мəдениетінен оның біреуін бөліп қарастыру мүмкін емес деп зерттеуші ғалым ой 
түйген. 

Автордың пайымдауынша, шежірені көшпелілердің ауызша тарихи аңыз, қария сөз үлгісінде 
жалғасатын тарихи дəстүр деп түсінген жөн. 

Қазақ халқындағы ұрпақ пен ұрпақ арасын үнемі жалғап ұстап тұратын қымбат та ғажап 
дəстүрдің бірі — ата-баба əруағын өзгеше құрмет тұту, құрмет тұтқанда — есімін естен шығармай, 
шамасы жеткенше жадына тоқып, ол білгенін өзінен кейінгі буынға үйретіп кетуге ұмтылу. «Өлі риза 
болмай — тірі байымайды» деген мақалды тудырған халқымыз оны ризалаудың жолын кейбір 
мұсылман елдеріне ұқсап, тек Құран бағыштаумен шектеп қоймаған, жетісін, қырқын, жылын берген, 
егер ұзақ жасап армансыз өткен кісі болса, соңғы жиынын үлкен думанға айналдырып, ат шаптырып, 
балуан күрестіріп, бəйге таратқан. Бірақ бұның да өткінші ғана оқиға боларын терең түсінгендері 
шығар, əруақтың басына күмбез тұрғызып, ескірмес ескерткіш орнатқан. 
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Əйтсе де, бұл секілді өзгеше құрмет екінің біріне бұйыра бермейді, екінің бірі түгіл мыңның 
біріне де бұйырмақ емес. Дегенмен, соңына əлеуетті ұрпақ қалдырған кез келген ата-ана дəл осындай 
болмағанмен, өзінің əлеуметтік дəрежесі мен орнына лайық құрмет дəметуге хақылы. Əлбетте, оны 
тұрмыс пен жағдай шешеді. Мұндай тілекте де, ниетте де пендешілік басымдау жататыны рас. Соны 
түсінгендей, біздің қанағатшыл ата-бабамыз бас-басына құлпытас қойғыздырмай-ақ, бас-басына 
күмбез тұрғыздырмай-ақ, мəңгілік ескерткіш орнатудың – яғни келер буын жадынан мəңгі өшпеудің 
өте оңтайлы жолын тауып, соны ұрпақ санасына ана сүтімен бірге сіңіріп кеткен. Ол — шежіре 
тарату дəстүрі. 

Шежіреші əңгімелеген тұлғалар өмірбаяны мен тарихы олардың ата-тегін көрсететін кесте, туған 
жері, қыстау орны, жерленген жері, моласына тұрғызылған ескерткіштер, ескерткіштеріне жазылған 
жазу деректерімен расталған. 

Қазақ даласында көптеп кездесетін осындай ескерткіштер сол адамдарға, сол жерлерге 
байланысты шежірелердің куəсі болып келеді. Шежіренің ішінде бір руды талдай отырып, сол рудың 
ішіндегі атақты адамдар, олардың басынан өткен кейбір оқиғалар туралы тарихи əңгімелерді  көптеп 
кездестіруге болады. Ал тарихи жырларда басты кейіпкерге байланысты, оның ата-тегі туралы 
шежірелік мəліметтер ұшырасады. Бұдан қазақтың ауызша тарих айту дəстүрі туындылары өзара 
тығыз байланысты болған деген қорытынды жасауға болады. 

Зерттеуші шығармаларының үшінші бағыты — əдебиеттану мəселелеріне, ақиық ақындарға 
арналған еңбектері: «Көмейінен жыр төгілген Ахметбек ақын» (2008); «Ойы ұшқыр, өлеңі сұлу 
Құлтума ақын» (2011); «Ақын-ақ еді (Мақсұт Байсейітовтың поэзиясы хақында)» (2012); «Алаштың 
жиырма жыр алыптары»: екі томдық: Бірінші кітап (2012); «Алдаспаны Алаштың ақын Мағжан» 
(2013); «Алаштың жиырма жыр алыптары»: екі томдық: Екінші кітап (2013). 

Өткен тарихымызды бұрмалаусыз, тура қорытудың бірден бір жолы, халқымыздың болашағы 
үшін бар ғұмырын күресте өткізген зиялыларымыздың артында қалдырған рухани мұрасын 
оқырманның, əсіресе жас ұрпақтың қолына жеткізу болса керек. Сондықтан да зерттеуші автор 
біртуар азаматтарымыздың өмірімен халық үшін атқарған қызметін жан-жақты, терең зерттеу, 
олардың əрқайсысын халық арасында насихаттау — бүгінгі күн тəртібінде тұрған көкейкесті мəселе 
деп біледі. 

Зерттеуші-ғалым өз еңбектерінде жыраулар мен билердің, сал мен серілердің мұраларын едəуір 
қарастырғанымен, негізінен ақындар, оның ішінде белгісіздеу ақындар шығармашылығын зерттеуге 
ден қойған. Қазақ халқының өзі ақындарды дəріптеп, əулие санап, əлпештеп төбесіне көтерген. Ол 
тегіннен тегін емес. Себебі ақын аузынан шыққан жалғыз ауыз сөз ұрпақтан ұрпаққа жеткен. 

Ақындардың тасқа қашалып, ақ қағаз бетіне түскен өлең-жыры түгіл, оқыста аузынан шығып 
кеткен жалғыз ауыз сөзі мəңгілік ел есінде қалған. 

Ғалымның қаламынан туындаған шығармалары көпшілігінің бір ерекшелігі — тағдыр 
тауқыметінің салдарынан есімдері елге етене таныс бола қоймаған ақындардың еңбектерін жарыққа 
шығаруға атсалысуы жəне мұны олардың мерейтойларына орай жариялап отыруы. Мысалы, XIX 
жəне XX ғасырлардың тоғысында өмір сүрген  өрен де ерен көрнекті ақындардың бірі Байсалбайұлы 
Ахметбектің туғанына 130 толуына орай Рашит Əл-Карени (Каренов)  «Көмейінен жыр төгілген 
Ахметбек ақын» кітабын жарыққа шығарды. Кітапта автор ақынның бүкіл саналы өміріне қалың 
бұқара халық жағында болып, оның жоғын жоқтап, мұңын мұңдап, мүддесін қорғап өткендігін, 
ақынның өмір сүрген кезіндегі қоғамдағы келеңсіздікті, халық басындағы ауыртпалықты, сол 
дəуірдегі көкейкесті мəселелерді өз жырының тақырыбы еткендігін тұңғыш рет кең көлемде ғылыми-
публицистикалық, танымдық тұрғыда зерттеп жазды. Ақиқатты айтуға келгенде, əл-Карени ғалым  
əділеттің жағына шығып отырады. Мысалы, туындылары ешбір жерде жарық көрмеген осы Ахметбек 
ақынның шығармаларын ерінбей, тірнектеп жинап өлендер жинағын жарыққа шығарды ақынның 
кейбір өлеңдерін басқа ақынға теліп, əдеби баспасөзде шу шығарған журналшыларға да ақын 
шығармаларының өзінікі екендігін зан жолымен дəлелдеп бергенін де көзі қарақты оқырман қауым 
біліп отыр («Жұлдыз» журналы, 2006, № 1). 

Жалпы осы тұста айтылуы тиіс жайт, өткен ғасырларда өмір сүрген  бірқатар қазақ 
ақындарының, қаламгер жазушыларының көптеген туындыларын ұзақ уақыт заман тезіне орай 
жұртшылыққа кеңінен жария ете болмауы, əдеби-ғылыми айналымға кеш қосылуы, сондай-ақ 
ұстанған бағыт-бағдары кеңестік идеологиямен үйлеспеген кейбір шығармашыл тұлғалардың 
еңбектерінің жарық көрмеуі, жалпы əдеби мұра мəселесінің игерілуін біршама қиындатқаны айдай 
анық. Ел тəуелсіздігімен жарыса жеткен жаппай жариялылық бұрынғы мұндай жасанды 
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кедергілердің бəрін алып тастады. Қолдан жасалып келген  күллі керте іс кері ысырылды. 
Нəтижесінде – асыға күтіп, аңсай қауышқан  мол қазынаға  киліктік. Талай арыстардың ашылмай 
келген еңбектері есігін аштық. Бірақ бүгінде біреудің шығармасы біреуге телініп, бұрыннан белгілі 
шығармалардың жаңа авторы табылып  дегендей, сырт көзге білінбесе де осы салаға қатысы бар 
адамдар сезіп жүрген қызық «қойыртпақтар» да көрінбей қалып жатқан жоқ. XIX ғасырдың екінші 
жартысы мен XX ғасырдың бастапқы ширегінде өмір сүрген кейбір ақын-жыраулардың соңында 
қалған мұралардың осыған сабақтасатын мысалдарын кездестіре аламыз. Қайталанбас көрнекті ақын 
Байсалбайұлы Ахметбектің мұрасы да бұдан сырт тұра алмайды. 

Туындылары жеке кітап болып шықпаған айтыс ақындарының бірі — Құлтума ақын. Ғалымның 
«Ойы ұшқыр, өлеңі сұлу Құлтума ақын» атты кітабында Құлтума Өтемісұлын өзі жасаған заманның 
перзенті, өзі өмір сүрген дəуірдің өнерпазы: ақыны, əншісі, композиторы ретінде жоғары бағалаған. 
Табанды зерттеушінің пайымдауынша, өнер адамның өрге жүзуі өз бойындағы шығармашылық 
күшке, өзі өскен ұлттық ортаға, өнер-білім дəнін сепкен жанға рухани азық беріп, ой-қиялын 
дамытқан туысқан халықтартардың озық адамдарының ізгі ықпалдарына тығыз байланысты. Асылы, 
қазақ топтарындағы озық бұқарашыл идеялардың қарыштай дамуына ең күшті себебі өркениетті 
елдер мəдени жетістіктердің арқасы, XIX ғасырдың екінші жартысында жасаған революцияшыл 
демократтар идеясына сүйенген орыстың бай класикалық əдебиеті, өнері. Шоқан, Ыбырай, 
Абайларды туғызған əдеби орта қандай десек, Біржан, Ақан, Кұлтума, тағы басқа өнерпаздардың 
жетістіктері де сол қауымға ұштасады. Автордың көрсеткеніндей, ұлы Абай қазақ поэзиясында 
жаналық жаршысы болып, оның реалистік бетін ашса, музыка өнерінің қазақ торыпағандағы жаңа 
бағытын Біржан, Ақан, Құлтума бастап береді. Бұлардың өнерімізді дамутудағы əсерлері, олардың 
өскен орталары, алған өнегелері шығармашылықтарының қайнар көзі – бəрі сабақтас деп ой 
түйіндейді автор. 

Қазақ əдебиетіндегі тұнығы майланбаған өзіне тəн қуатымен арнасына сыймай буырқанып 
тасып жатқан сондай таза бұлақтардың бірі — Мақсұт Байсейітов поэзиясы. Кеңестік кезеңнің уақыт 
уысынан шығармай, шығармашылықты тар шеңберге қалап қойған кезінде де, елдің, қоғамның өсіп-
өркендеуіне кесапатты кесірі тиген кертартпа тіршілігін астарлап болса да, ретін тауып қиыннан 
қиыстырып жалғанның жарығына шығарған шайырлар болғаны белгілі. Солардың қатарында қайсар 
ақын Мақсұт Байсейітовтың да болғанын зерттеуші-ғалым мақтай, мадақтай жазды. Ғалымның бұл 
еңбегіне дарынды ақын Мақсұт Байсейітовтың өмірі мен саяси-əлеуметтік лирикасы, табиғат пен 
махаббат лирикалары көптеп табылатын шығармалары арқау болды. Ғалымның бұл ғылыми-əдеби 
монографиясын Арқаның ақберен ақынын əрқашанда қадірмен тұтатын оқырмандарына татымды 
тартуы деп санауға болады. 

Əл-Каренидің (Кареновтың) қай шығармасын алсаңызда бəрі де тың, бəрі де ерекше. Рекең сөз 
өнеріндегі алғашқы туындысынан бастап, жуырда жазған қос томдық «Энциклопедиялық 
анықтамалығында» да, жалпы, барлық шығармаларының қай-қайсысында да өмір шындығы 
шынайлылығымен, сенімді де нанымдылығымен өзгеше көзге ұрып тұрады.  

Қазіргі кезең біз өз тарихымызды жалтақсыз зерттеп, тіліміздің, өнеріміздің терең тамырларын 
тануға кіріскен кез. Енді біз мəдени өмірімізге қара таңба салған, ұлы азаматтарымызды қиянаттап 
ластаған, пəле-жала жабу арқылы қырғынға ұшыратқан сұмдықтарды ашық жариялаймыз. Сонда 
өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз қайта жанғандай рахат қуанышқа бөленеміз. Мінеки, сол қайта тірілген, 
қайта жанған отымыздың бірі — даңқты жырлардың авторы, жарты ғасырдан аса атын да атауға 
рұқсат етілмей келген Мағжан Жұмабаев. Зерттеуші əл-Карени өзінің «Алдаспаны Алаштың ақын 
Мағжан» атты кітабында Мағжан поэзиясының түпкі, өзекті ерекшеліктерін қазіргі тəуелсіз таным 
тұрғысынан қарастырған орынды деп санайды. Автордың пайымдауынша, мағжантану дегеніміз — 
қазақтану, ұлтты, өзімізді танып білу деген сөзбен пара-пар.  

Мағжантанудың бел ортасында Əлихан Бөкейхан, Мұхтар Əуезов, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқай, Жүсіпбек Аймауытов, Смағұл Сəдуақасов, Қошмұхамбет 
Кемеңгеров, Нəзір Төреқұлов, Ғаббас Тоғжанов, Сəбит Мұқанов, тағы басқалардың тұрғандығын 
айта келіп, автор «осы тізімнің өзі-ақ аталған адамдардың қазақ тарихынан, қазақ əдебиетінен, ұлттық 
ақыл-ойдың тарихынан алатын орнына қарап-ақ, Мағжанның бейнесіне, ақындығына деген 
ықыластың жəне қарсылықтың қаншалықты күшті болғанын шамалауға болады» деп қорытынды 
жасаған.  

Егемендігіміздің жиырма жылдығына арнап зерттеуші-ғалымның қазақтың «Көмекей əулиесі» 
Бұқар жырау Қалқаманұлынан (1668–1781) бастап, «поэзияны адам жанының шырылы» деп 



М.І.Əбдуов, Б.С.Рахымов 

120 Вестник Карагандинского университета 

бағалаған Мұқағали Мақатаевқа (1931–1976) дейінгі есімдері XVII ғасырдың екінші жартысы мен XX 
ғасырда кең тараған ақындардың шығармашылық жолдары, қаламгерлік қуаты жəне туындыларының 
тарихы баян етілген «Алаштың жиырма жыр алыптары» атты екі томдық кітабын жарыққа шығарды. 
Автордың ондағы мақсаты халқымыздың ұлттық зиялыларын, сондай-ақ елеусіз қалған есіл 
ерлерімізді көпшілікке насихаттау. 

Рашит Саттарұлы əл-Каренидің (Кареновтың) қаламынан туған шығармалардың барлығы құнды. 
Тіпті ең жай ғана деген дүниесінің өзінен оқырман жуық арада жадынан өшпес, есінен кетпес не бір 
тарихи-əлеуметтік оқиғаға, не бір ерекше тұлғаға жолығары сөзсіз. Нəтижесінде тағы да бір тұлғаны 
жақыннан білуге жол ашылады. Осы ерекшелік Р.С. əл-Каренидің (Кареновтың) бүкіл əдеби 
туындысына тəн ортақ қасиет десе  де болады.  

Рекең өз шығармаларында жеке адам мен қоғамның қатынасында адамның жаншылып қалмауы 
керектігі, адамгершілік мұраттардың əрдайым жоғары тұруы жайлы жар салады. Жан-жақтан əркім 
өз құндылығын тықпалап жатқан жаhандану заманында біздің құндылықтарымызды, өз болмыс 
келбетімізді сақтап қалу, ол үшін адамзаттың бастан кешкен осынау тағылымдарын ескеру, сабақ алу, 
міне — заманымыздың ойшыл ғалым, сөз зергерінен алар пайымымыз. Оның туындылары əдебиет 
қана емес, əмбебап сипаты бар жалпыға бірдей əлеуметтік-эстетикалық құндылыққа айналды. 

Қай ғалымның болса да өмірбаяны оның шығармаларында. Ғалым ғұмырының бөлінбес 
бөлшектері, тағдырының кейбір сəттерінің қайталанбас кезеңдерінің көріністері оның 
шығармаларынан, сөз жоқ, өз орнын табады. 

Дарынды ғалым Рашит Саттарұлы əл-Каренидің (Кареновтың) еңбектерін оқып зерттегенде 
оның бүкіл ғаламның қасіреті мен қам-мұңын өз жүрегімен қабылдап, адамзат азабын арқалауға 
ұмтылысында өзгеше бір ерекшелік бар екендігін байқаймыз.  

Өркениет заманының өрелі ғалымына тəн жан-жақты терең білім, үлкен эрудиция, ел тағдыры — 
өз тағдырым деп қарайтын кең құлаш, адам баласына деген кең бауырмалдық, басқаның мұңын бөлуге 
бейім ақжарма пейіл оның шығармаларының түпқазығына айналғанын уақыттың өзі көрсетіп отыр. 
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Тұғыры биік тұлға 

Адамзат баласының тарихи жолына зер салсақ, əлемдегі бірде-бір ел басқамен экономикалық, 
интеграциялық байланысқа түспей тұра алмайтынын көреміз. Экономиканың тиімді салаларын 
айрықша дамыту үшін озық технологияға негізделетін түрлі аппарат, жабдық т.б. өзгеден сатып алуға 
болады, ал, өз еліңде игеріліп, əбден сенімге енген өнімді немесе технологиялық тұрғыдан жетілген 
жабдықтарды өзге елге сатуға болады. Бұрын да солай болған, ал, қазіргі нарық заманында тіпті 
дамуда,  болашақта да солай болатыны анық. Демек, олқы тұсыңды толықтыру үшін қаржы керек, ол 
болса, бəрін де сатып алуға болады. 

Сонымен қатар тағы бір шындықтың бетін аша кетейік, ол — адам болмысы үшін қажетті 
ұлттық рухты ешқандай ақшаға сатып ала алмайтындығың. Сірə, бұл жайт адам-пенденің сəби 
кезіңде анасының ақ сүтімен, қоршаған ортасының  тəлім-тағылымымен, жан дүниесіне сіңген табиғи 
ұлтшылдығымен түсіндірілсе керек. Ал, шыр етіп дүниеге келгеннен бастап ат жалын тартып 
мінгенге дейінгі аралықта болмысына берік ұя салған əлгі қасиет, сипат сол азаматтың өмір бойы 
адастырмас Құбыланама-Темірқазығы болары айдан анық.  

Дəл осындай азаматтың  қатарына өз басым даңғайыр ғалым, Халықаралық ақпараттандыру 
академиясының академигі, экономика ғылымдарының докторы, профессор Рəшит Саттарұлы 
Кареновты жатқызар едім.  Бұл жерде экономист-ғалымның дəл осы ғылым саласына сіңірген 
ұланғайыр еңбегін, соған орай қол жеткізген қыруар марапаттарын айтудың қажеті болмас, себебі 
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экономика саласы даңғайыр ғалымының сол тараптағы өлшеусіз үлесін жіктеп, талдауға өреміз жете 
қоймас. 

Біздің айтпағымыз, осынау тұғыры биік азаматтың ұлттық руханият саласына сіңірген еңбегіне 
байланысты.  

Бірден басын ашып айтайық, Рəшит Саттарұлы өз мамандығына орай, экономика саласының ірі 
ғалымы ретінде өзін өзгеге таныта алды, ал, сол сала бойынша ірі компания, фирма т.б. алпауыт 
қызметтердің басшысы деген  лауазымды қызметте болса да, ел аузына ілігер жақсы жағынан көрінер 
еді, алайда ол дəріс оқитын ұстаздық қызметті таңдады, Ұлы Мəртебелі Студентке қызмет етуді, ел 
болашағының ертеңгі уақыттағы үкілі үміттеріне ғалым ретінде, азамат ретінде, ұлт руханиятына 
ерекше ден қойған тұлға ретінде тəлім-тəрбие беретін экономист-ғалым өз саласына қатысты іргелі 
еңбектерін жарияламай-ақ, ұлт руханиятының жоқшысы ретіндегі жазған еңбектерімен де ел 
жадынан берік орын алуға тиісті-тін. Алайда осынау тұлғалы азаматтың мақтау, марапат үшін 
еңбектенбегеніне бəс тіге аламыз.  

Рəшит Саттарұлының пешенесіне Тəңірі экономист-ғалымдықпен қатар, Ұлт руханиятындағы 
кемшін тұстарды толықтыруды жазған-ау деп ойлаймыз. Ұлттық құндылықтардың шын мəніндегі 
Жоқшысына айналған осынау тұғыры биік тұлғаның еңбектеріне арқау болғандарға тоқталайық. 
Абай, Кенесары, Əлихан, Абылай, Шерубай, Мəнжі, Таймас, Таңшолақ, Игілік, Байдалы, Наурызбай, 
Нұрбай, Мағжан, Махамбет, Бекайдар, Қамен, Құлтума, Нұрлан, Тəти, Ахметбек, Шөже, Тауасар, 
Мінеж Жармұхамедов, Мақсұт Байсейітов, Кəрім Мыңбаев, Мойын баба, Мəшһүр Жүсіп, Қареке 
баба, Шəкəрім, Сұлтанмахмұт, Бұқар жырау, Орынбай, Міржақып, Мұқағали, Нарманбет, Дулат, 
Сүйінбай, Шортанбай жырау, Мұстафа Шоқай, Д. Шаймұқанов, Біржан сал, Үкілі Ыбырай, Телжан 
Шонанұлы, А. Байтұрсынов, Х. Болғанбаев, Х. Досмұхамедұлы, Ж. Досмұхамедұлы, Қ. Кемеңгерұлы, 
О. Əлжанов, У. Танашев, Ақан сері, С. Мұстафин, С. Асфендияров, Қ. Аманжолов, Ə. Марғұлан, 
Махмұд Қашқари т.б. оның мерзімді республикалық, облыстық бұқаралық ақпарат құралдарында 
жеке мақала, ой-толғам ретінде жарық көрсе, қазақтың шежіресі т.б. газет-журналдарда ғана емес 
«Қаракелер (Шежіре)», «Мəңгілік құндылықтар саңлақтары — Творцы немеркнущих ценностей», 
«Əрі көсем, əрі шешен Байдалы би», «Қазақтың үш ұлы көсемі», «Тұғыры биік тұлғалар», «Азаттық 
батыры Мəнжі батыр», «Жеті атасын білген ер... (Арғыннан шыққан Мойын баба ұрпақтарының 
шежіресі)», «Көмейінен жыр төгілген Ахметбек ақын», «Алаш азаттығының ақиығы Имам 
Əлімбеков», «Ойы ұшқыр, өлеңі сұлу Құлтума ақын», «Аралбай руының шежіресі (Аралбай батыр: 
Шежіре)», «Ақын-ақ еді (Мақсұт Байсейітовтың поэзиясы хақында)», «Алаштың жыр алыптары. 
2 томдық», «Алдаспаны Алаштың ақын Мағжан», «Жұмабек Тəшенов — Алаштың жүз жылда 
біртуар алып тұлғасы», «Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметінің жиырма көшбасшылары», 
«Үш жүздің шежіресі жəне Арғын-Алтай тайпасының Қареке-Мұрат рулары: Энциклопедиялық 
анықтамалық (2 томдық)» сияқты кітаптары арқылы өрісін тауып, кең түрде насихатталды. Ірілі-
ұсақты ғылыми-публицистикалық əрі тарихи сипаты басым мақала, еңбектерін айтпағанның өзінде, 
2000–2014 жылдар, яғни он төрт жыл ішінде, Р. Кареновтың қаламынан өмірдің өзі алға тартып 
отырған өзекті мəселелерді арқау еткен он тоғыз көлемді кітабы жарық көрген екен, ал, дəл осы 
жайттың өзі-ақ көп нəрсені аңғартса керек. Ақиқатын айтсақ, публицистикалық, ғылыми сипатты 
ықшам еңбек те, арнайы зерттеуді мақсат тұтқан кітап та тарихи-əлеуметтік, қоғамдық-саяси 
ақиқаттан ауытқымауы қажет. Ғасырлар қойнауындағы шындықтан сыр тартқанда, бүгінгі уақыт 
биігінен үңілу бар да, сол тұстағы нақты хал-ахуалды бағамдау бар. Міне, мəселеге осы тұрғыдан 
үңілсек, Рəшит Саттарұлының еңбектерінде де бір тарихи тұлғаның шығармасы екінші бір танымал 
жанның шығармалары ішіне еніп кетуі т.б. жайттар кездесіп қалатыны жасырын емес. Алайда газет-
журнал беттеріндегі сол еңбектерінің азды-көпті кемістіктерін автордың көлемді кітаптарында түзеп, 
екшеп, толықтырғаны, жекелеген тұстарына нақтылық сипат енгізіп, өзгерткені бірден байқалады. 
Автордың осынау он тоғыз кітабына ғылыми, монографиялық еңбек деп атау бере бермегені де 
құптарлық. Оның əрбір мақала, еңбегі, кітаптары түгелдей дерлік танымдық сипатқа ие дер едік. 
Таным — күрделі ұғым. Ол автордың өз «Мені» арқылы көрініс беріп, уақыт өте келе, көпшіліктің 
«Біз» ұғымына айналса ғана, өміршеңдік сипатқа ие болмақ. Автор бұрын ешкім айтпаған, жазбаған 
проблеманы алғаш көтеріп отыр дегенді де айтқалы отырған жоқпыз. Қазақ руханиятына өлшеусіз 
үлес қосқан тұлғалар, Ұлы Даланың мəдениеті мен өркениетінің  ешкімге ұқсамас даралығын 
айғақтаған дарабоздар, күні кешегі алаш қайраткерлері, олардың жанкешті еңбегі, биік зияткерлігі 
т.б. кешегі уақыт аясында да, бүгінгі уақыт аясында да зерттеліп, зерделену үстінде. Алайда қазақ 
мəдениеті мен жалпы адамзаттық құндылықтар қатарынан ойып тұрып орын алатын руханиятты 
кешегі тоталитарлық заманда қалайша зымиян саясат тұншықтыруға тырысты. Абай да, асыл текті 
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Кенесары да, Əлихан мен Əлімхан да — бəрі де патшалық кезеңнің, сол жүйенің кейінгі уақыттағы 
бірден-бір заңды мұрагері болған кеңестік дəуірдің құрбандығына айналды. XIX  ғасырдағы 
Кавказдың кішкентай ғана елінен шыққан Шəміл мен қазақ ханы Кенесарының тағдырын 
салыстырсақ та, империяның қазақққа деген шынайы пиғылын жазбай танисыз. 

Міне, осыларды зерделей келе, шынайы тарихи тұлғалар мен олар ғұмыр кешкен уақыттың 
қоғамдық-əлеуметтік, тарихи, саяси жағдаяттарын кешенді түрде ғылыми, танымдық еңбектер 
арқауына айналдырудың қаншалықты маңызды екенін аңғарасың. Мұхиттай терең тарихы бар 
ұлтымыздың шынайы тарихнамасын тəуелсіздік кезеңінің биігінен қайта таразылау қазақтың ұлттық 
рухын асқақтатады дер едік. Ал, ұлттық рух елжандылыққа бастайды. Білімі де, байлығы да бір 
басына жетерлік Алаш арыстары сол ұлттық рух үшін күрескенін жадымызда ұстаған абзал. Ендеше, 
Рəшит Каренов еңбектеріне  баға бергенде, мəселеге осы тұрғыдан келгеніміз абзал. Авторды 
шынайы еңбекқор, ізденгіш, əр тарихи тұлға мен құбылысқа өзіндік көзқарасы бар деп бағаласақ, ірі 
еңбегі қазақтың сол Ұлттық рухын биіктететін, жігерін жаныған ғалым деп түйіндегеніміз орынды. 

Əрине, мақала көлемі кеңінен көсілуімізге мүмкіндік бере бермейді. Алайда Рəшит аға 
Кареновтің он тоғыз кітабындағы негізгі өзекті мəселелерге аз да болса, тоқталсақ, көп нəрсеге 
көзіміз жетеді. Ол, бəрінен бұрын, қазақ шежіресінің түзілуіне ерекше еңбек сіңірген автор. Ол 
кешегі патшаның отаршылдық саясаты нəтижесінде тəуелсіздік идеясын жасқанбай көтеріп, 
қарағайдың қарсы біткен бұтағындай қайсарлық көрсеткен танымал тұлғаларды өз көзқарасы 
тұрғысынан зерттеп, зерделеп əрі насихаттап жүрген тұғыры биік азамат. 

Ол — кешегі дəуірде өте сирек кездесетін құбылыс — ел тəуелсіздігі үшін жанын қиған аса биік 
зияткерліктің, асқақ мəдениеттің иелері, бір басына саясаткер, қайраткер ұғымдарымен қатар, 
тарихшы, журналист, философ, педагог, лингвист, əдебиеттанушы ұғымдарын сіңірген, сөйтіп, ұлт 
мақтанышына айналған Ə. Бөкейханов бастаған Алаш арыстарын зерттеген ғалым. 

Ол — бүгінгі тəуелсіздігіміздің іргетасын қалаған, тағдырлары трагедияға толы Ə. Бөкейханов, 
А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. Шоқай, Ж. Досмұхамедов, М. Тынышбаев, М. Жұмабаев, 
Х. Досмұхамедов, Ə. Ермеков, Х. Ғаббасов, Ж. Ақбаев, Ж. Аймауытов, Р. Мəрсеков, Т. Шонанов, 
У. Танашев, Х. Болғанбаев, Қ.Кемеңгеров, И. Əлімбеков, О. Əлжанов, С. Мұстафин (автордың «Алаш 
қозғалысы мен Алашорда үкіметінің жиырма көшбасшылары» атты кітабындағы ірі тұлғалар) сияқты 
халық мақтанышына айналған танымал тұлғалардың бергі уақыттағы ізбасары, қайсар азамат 
Ж. Тəшеновке өз еңбегі (зерттеу кітабы) арқылы еңселі ескерткіш соққан автор. Бір ерекшелігі, 
Р. Каренов айтулы би, атақты ақын, сұңғыла тұлға, сарабдал саясаткер т.б. туралы зерттеу 
еңбектерінде қазақтың ұлттық кескін-келбеті мен болмыс-бітімін басты назарда ұстайды жəне, ең 
бастысы, сол ұлы тұлғалардың еңбегін тəуелсіздікке қол жеткізген қазіргі уақытымыздың биігінен 
саралап, баға береді. Автор кітаптарына енгізген танымал ұлы тұлғалардың əрқайсына жеке-жеке 
қалың кітап арнауға болар еді. Соны  түйсінген автор əр тарихи тұлғаның ел тарихында алатын орны 
мен сіңірген еңбегіне қысқа да нұсқа тоқталып, толымды түйін жасаған. 

Қазіргі жастар кітап оқымайды дегенді жиі айтамыз. Тіпті «Мəдени мұра» бағдарламасымен 
шыққан дүниелердің өзі тек кітапхаларға ғана таратылады. Кітаптан гөрі, басқа нəрселермен көбірек 
айналысатын (зиянды ақпараттар ағымы, ғаламтор т.б.) жас буын үшін  Р. Кареновтың біз жоғарыда 
көрсеткен еңбектері əрі түсінікті, əрі анықтамалық сипаты басым, əрі қолжетімді болғандықтан, оқушы 
мен студент үшін (жалпы оқырман жұртшылықты айтпағанның өзінде) аса қажетті құндылық дер едік. 

Рəшит аға Каренов — елін қорғап, жанын қиған Шерубай, Мəнжі батырлар мен ердің құнын екі-
ақ ауыз сөзбен шешкен Байдалы т.б. билер, сондай-ақ қазақтың асқаралы тұлғалары Таймас, Игілік 
би, репрессияға ұшыраған Ахметбек, ұлттың ұлы ақындары, алаш қайраткерлері туралы толғамды 
ой-пікірлерін өз танымы аясында ортаға салып келе жатқан азамат. Ұлы тұлғалар ғұмырын зерттеу 
оны тұғыры биік зерттеушіге айналдырғанын баса айтқымыз келеді. Ал, осынау ізденіс, түптеп 
келгенде, автор еңбектеріндегі ұлттың тектілігі мен зияткерлігінен, биік рухы мен ешкімге ұқсай 
бермес бай тарихы мен өзгеше болмысынан бастау алғанын айту парыз дер едік. 

Р.С. Каренов биылғы жылдың қазан айында жетпіс жасқа толмақ. Абзал ағаның өз еңбектері 
арқылы жас ұрпақ  болмысына сіңіруге бағытталған тағылымы мен тəліміне қызғанып емес, қызығып 
қарайтынымыз рас. 

Тұғыры биік азаматты мерейтойымен құттықтап, шығармашылық табыс, отбасына береке-бірлік 
тілейміз. 
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А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Алматы  

Х.М.Нұрмұхановтың «Сөз жəне сезім» атты монографиясының  
қолжазбасы туралы пікір 

Еңбек ғылыми-теориялық жəне ғылыми-танымдық тұрғыдан жазылған. Жұмыстың ең басты 
құндылығы — бүгінгі таңдағы тілтаным ғылымының жаңа талаптарының бірі антропоцентристік 
бағытта зерттеу дегенге сай келеді, яғни сезім жəне оны білдіру адамға ғана тəн, сондықтан зерттеуші 
осы сезімді адам тіл арқылы қалай білдіреді деген үлкен проблеманың бір пұшпағын таңдап алған. 
Оны фактілермен нақтылау үшін ұлы жазушы М.Əуезовтің драмалық шығармаларының тілін 
(дəлірек айтсақ, сөз қолданысын) талдаған. Мұның да орынды уəжі бар: адам өзінің əр алуан сезімін 
бір-бірімен жүзбе-жүз сөйлескенде немесе шаршы топ алдында сөйлегенде айқынырақ, жиірек 
көрсетеді, демек, эмоциялы, экспрессивті элементтер осы тұстан табылады. Ал мұндай мүмкіндік 
драма жанрында болатыны мəлім.  

М.Əуезов — қазақ əдебиетінің драма жанрын бастап берген, үлгісін көрсетіп берген қаламгер.  
Жұмыстың ғылыми-теориялық ізденіс екендігін біз мына тұстардан танимыз. Ғалым  

Х.М.Нұрмұханов зерттеу нысаны болып тұрған сезім көрсеткіші — эмоция туралы бұрын айтылып 
келген түсініктерді баяндай келіп, бұл ұғымды сөз еткен кейбір орыс ғалымдарына, «Үлкен Совет 
энциклопедиясында» берілген анықтамаларға сыни пікір айтады (11, 13-б.). Эмоцияны білдіретін 
жеке сөздерді ғана емес, сөз тіркестерін ашып көрсетеді. Сірə, біздің байқауымызша, қазақ тілінде 
эмоциялық қасиет (қызмет) тек жалаң сөздерде ғана емес, сөз тіркестерінде, əсіресе кəнігі (ұлттық) 
бейнелі фразеологизмдерде де көп болатын сияқты. 

Демек, автор эмоциялық лексика жайындағы таным-түсініктерді баяндап қана қоймайды, өз 
түсінігін білдіреді, өзіне дейінгі зерттеушілердің айтқандарына сын көзімен қарайды. Мысалы, 
эмоциялық лексика орнықтылық пен тиянақтылыққа ие емес деген орыс ғалымдары А.М.Фенкель, 
Н.М.Баженовтардың пікірлерін қостамайды (18, 19-б.).  

Теориялық тірек ретінде эмоция мен экспрессияны тануда да лингвистикалық сөздік иелері 
Ахманова мен Марузомен де келіспейтінін дəлелдейді (24-б.).  

Ал жұмысты ғылыми-танымдық деп бағалауымызға Х.М.Нұрмұхановтың экспрессивтілікті 
дамытуда қолданылатын эмоциялық сөздердің қазақ тіліндегі, дəлірек айтсақ, М.Əуезов драмалары 
тіліндегі көрінісін өте жақсы жəне кеңінен талдаған. Бұл осы жұмыстың арқауы, арқауы ғана емес, 
тұтас бітімі. Соған орай едəуір көлемді бұл жұмыстың екінші, үшінші тарауларында тура 
мағынасында эмоционалдық пен экспрессивтік мəн (мағына) бар сөздер мен ауыспалы мағынада 
эмоциялық пен экспрессивтілікті көрсететін (беретін) құралдарды жеке-жеке талдайды. Ол құралдар: 
метафора, эвфемизм, кейіптеу, метонимия, синекдоха, символ мен аллегория, ирония, сарказм, юмор, 
сатира, гипербола, литота, эпитет, теңеу болып келетін жеке тұлғалар мен сөз тіркестерін бөліп-бөліп 
үшінші тараудың тараушалары етіп талдайды. Мұндағы талдаулар мен оларға алынған 
иллюстративтік материалдар өте дұрыс дəлелді, сəйкесті. Осы талдаулар барысында зерттеуші 
еңбегінің көзге түскен жəне бір сəттерін атап айтуға болады.  

Оның бірі — əрбір тақырыпқа қажет материалдың (мысалдың) молдығы мен сəттілігі. Бұнда 
монография авторының ерен еңбегіне тəнтіміз. Өйткені зерттеуге алынған тақырыптарға қажет  
иллюстративтік материалды (мысалдарды) іздестіру мен оларды дұрыс танып жіктеп алу — қиынның 
қиыны. Ол үшін іздеуші қазақ тілінің сөздік қазынасын жақсы білетін, əр сөздің сол жердегі 
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қолданыс уəжін дəл танитын, дəл тану үшін əр тараушадағы эмоциялық-экспрессивті құралдардың 
сыр-сипаты мен қызмет өресін жақсы түсінетін лексиколог-маман болуы керек. Біз пікір талқысына 
салып отырған осы еңбектің тақырыбы күні бүгінге дейін қазақ  тілтанымында арнайы сөз болмай, 
яғни не диссертациялық жұмыстардың, не арнайы монографияның нысаны болмай келуінің бір себебі 
осында жатыр. Зерттеу объектісінің материалын жинау — əрі кең білікті керек етеді, əрі  қыруар 
«қара жұмысты» атқаруды қажет етеді, яғни керек материалды, мысалы, бұл жұмыста М.Əуезовтің 
драмалық шығармаларының бəрін түгел бастан-аяқ оқып, сүзіп шығу, салыстыру үшін, не кейбір 
тұжырымдарын дəлелдеу үшін өзге авторларды да, өзге шығармаларды да жалықпай оқып, керек 
нысанды тауып алу сияқты төзімділікті, ұқыптылықты, көп уақытты қажет ететін «шаруаға» — 
аталған тақырыпқа барғанын автордың — сүйсінер, үлгі етер қасиеті дер едім.  

Сөз болған объектілердің ішінде əсіресе омонимдердің (Қонай қонжияды... Жігер колхозы 
жігерлімісіңдер, Іңкəр, іңкəрің сол екен-ау), алогизм мен оксюморондардың (қой қасқырмен бірге 
өрген күн... бір өлмедім, екі өлдім... тірідей өлгенім т.б.),  неологизмдердің, жалған этимологиялық 
сөздердің (бадырақ – батырақ, көктабан – котлован, мадақият – мəдениет) талдаулары өте жақсы 
берілген. Бұларға мысал тауып алудың өзі зерттеушіден үлкен білгірлікті, сөз сырына деген 
аңғарымпаздықты керек ететіндігін жəне олардың өте сирек ұшырасатындықтарын айтсақ, бұл 
жұмыстың құндылығы арта түседі. 

Эмоциялық, экспрессивтік бірліктердің осы сипатқа ие болып келгендерін топ-топқа жіктеп, бір 
жұмыста көрсету зерттеудің құндылығын, қажеттігін танытумен қатар, үлгісін де береді. Осы 
категорияларды əр түрлі мақсатта (жағдайда) сөз еткісі келген оқытушыларға, лексиколог жəне 
стилист мамандарға осы еңбекте талданған иллюстративтік материалдың өзі таптырмас қазына! 
Олардың бір жұмыста шоғырлануы оның құндылығын арттыра түседі. Бұл материалдардың ішіндегі 
метафора мен эпитеттерді кеңірек талдаған, тіпті эмоциялық-экспрессивтік мəн алып қолданылатын 
25 сөздің тізімін берген. Бұл да – осы тақырыпты əр тұстарда сөз еткісі келгендерге таптырмас дайын 
дүние. 

Жұмыстың келесі құндылығы — оның бағдарламалық сипатында. Əр мəселенің тұсында 
өзгелерге айтылған сын пікірлер, əсіресе «алдымыздағы шамшырақтай» болып келе жатқан орыс 
тілтанымының ғалымдарының тұжырым-танымдарына, жоғарыда көрсеткеніміздей, сын көзімен 
қарап, өзі білдірген таным-топшылаулары келесі зерттеушілерді бұл тұстарға тереңірек  баруға 
итермелейді. 

Қолжазбамен танысқанымызда жəне бір көңіл аударып, мына бір жаңалық екен деп сүйсінген 
тұсымыз – тақырып аттарының өзі оқырман сезіміне тиетін əсерлі, əдемі етіп берілгені, яғни олар екі 
құрамды: алғашқысы – қарапайым, мейлінше түсінікті атау болады да оның жалғасы немесе деп 
берілген ғылыми термин болып келеді: сөз бен сезім сыпайылығы, немесе эвфемизмдер қолданысы; 
Қиысқан қайшылық, немесе алогизм мен оксюморон; Сөз бен сезім уыты, немесе иронияның 
қызметі; Тіл тас жарады, немесе сарказмның эмоционал-экспрессивтілігі т.т. Қарапайым (ғылыми 
термин емес) сөздермен берілген тақырып атауының өзінде кейбіреуі экспрессивті (көркем) сипатта 
көрінетін сияқты: сөз өрнекті – сезім көрнекті, немесе метафораның қызметі; Түймедейі түйедей, 
немесе əсірелеу (гипербола); Түйедейі  түймедей, немесе литота; өзі ұқсамағанды сөз ұқсатады, 
немесе теңеудің бейнесі мен əсері. 

Сірə, ғылым тілі – қасаң (көріктілігі шамалы) тіл болады деп санаймыз да, сезімге ерекше əсер 
ететін айшықты қолданыстарға бой алдырмаймыз ғой. Ал ғылыми еңбектердің мəтіндерінің де əр 
тұстарын ретін келтіріп «жарқылдатып» қойсақ, яғни оқырманға əсер ететін көрікті (көркем), ойнақы 
сөздермен өріп отырсақ, артық болмауы мүмкін. Ол үшін тілді «ойнататын» сəтті дəл таба білу керек. 
Мысалы, біздің авторымыз бұл тұсты тақырыпша атауларынан тапқан сияқты. 

Қорыта келгенде проф. Хайролла Нұрмұхановтың біз қолжазбасына пікір білдіріп отырған «Сөз 
бен сезім» атты ғылыми монографиясын теориялық-танымдық тұрғысынан өте құнды (жоғары 
сапалы), тілтаным саласының жаңа бағыттарына үн қосатын, яғни, антроцентристік ұстанымды 
ізденіс деп танимыз. Бұл жұмыс бүгінгі қазақ тілтанымының (тіл білімінің) заман сұранысына сай 
келетін зерттеулерге барып отырғанын көрсететін еңбек екенін де баса айтамыз. Жұмыс авторы — 
бұрын да «Сөз жəне шеберлік» (Алматы: Ғылым, 1987) сияқты аса құнды еңбегі мен ондаған ғылыми 
мақала жариялаған  белгілі ғалым, қазақ лексикологиясының бірі емес, бірегей маманы. Ғалымның 
тек осы қолжазбасын ғана емес, өзге де жазып, жинақтап тұтас дүние етіп жариялауға аса құлықсыз 
болып келген, бірақ оларды түбінде бір жинақтап, іріктеп, тұтастырып, жеке басылымдар етіп 
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ұсынармын деген еңбектерін жариялау  қажеттігі даусыз, бұл жұмысты шəкірттері мен өзге де 
əріптестері қолға алса дейміз. 

Рецензиялап отырған жұмыстың қолжазбасы жақсы терілген. Ескерілер тұстары: қолжазба 
компьютердегі терілім стандартын сақтамапты: бір беттегі əр жолдың таңба саны да, əр беттің жол 
саны да артық. Бұл қолжазбаның 135 беті дұрыс терілгенде ең кемі 180–190 бет болады. Екінші 
ескертеріміз — қолжазбаның əр жерінде əріп қателері (орфографиялық) бар, түзетілуі қажет. 

Сөйтіп, пікір жазылып отырған «Сөз жəне сезім» атты еңбектің қолжазбасын, азын-аулақ 
орфографиялық қателерін түзетіп, осы қалпында баспаға ұсынуға əбден болады. 
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