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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 

SPIRITUAL REVIVAL 

ƏОЖ 82.09 

М.І. Əбдуов 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қазақстан 
(E-mail: abduov_m@mail.ru) 

Қараменде бидің əдеби мұрасы 

Мақалада қазақтың тарихи тұлғалары мен олардың шешендік мұраларын құрметтеуге үндейтін мəселе 
қарастырылған. Қазақтың əйгілі би-шешендерінің арасында Қаракесек Қараменде бидің алатын орны 
дəлелді түрде көрсетілген. Автор би-шешендердің өнерін жас ұрпаққа ғибрат берер мəселе түрінде 
қозғайды. XVII–XVIII ғасырларда өмір сүрген би-шешендер ел бірлігіне, қазақ елін жоңғарлардан 
қорғауға атсалысты. Өздерінің шешендік сөздерімен, əділ биліктерімен халыққа танылды. Солардың 
арасында осы мақалаға арқау болып отырған Қараменде де болды. Оның айтқан қорытынды сөзінің 
сол замандағы маңыздылығы жан-жақты ашып көрсетілген. 

Кілт сөздер: тарихи тұлға, би, шешен, дау, шешендік мұра, ғибрат, құндылық. 

 

Қазақ-жоңғар шапқыншылығы туралы əңгіме қозғалғанда ойға оралатын кезең — XVIII ғасыр. 
Жойқын шабуылдар да, ел басына түскен ең ауыр кезең де, сонымен қатар Жоңғар мемлекетінің 
күйреуі де осы ғасырмен тікелей байланысты. Ал, негізінде, қалмақтармен, ойраттармен шайқас үш 
ғасырға жуық, өте ұзаққа созылған. Нақтырақ айтқанда, Қазақ хандығы құрылғаннан бастап-ақ 
қақтығыстар пайда бола бастады. Алғашқы қақтығыстар айрықша назарға іліге қойған жоқ. Себебі 
Мауранахрмен болған ірі соғыстар ұсақ шабуылды тыс қалдырды жəне шағын əскермен тез арада 
тойтарыс беріп отырды. 

Міне, осындай айрықша мəн бермеудің нəтижесі бірте-бірте көңіл аударарлықтай шайқастарға 
ұласа бастады. 1635 жылы Жоңғар мемлекеті пайда болды. Зерттеуші Ж.Артықбаев өзінің еңбегінде: 
«С 30-х годов ХVII века международная ситуация во внутренней Азии изменилась. На восточной 
границе появляется сильный противник, нацеленный на завоевание и подчинение городов и кочевых 
казахов. Это были джунгары «левая рука» — в переводе с монгольского языка, само название 
«ойрат». Они представляли союз четырех сильных племен: чоросы – правящий род (ранее они были в 
составе Могулистана), хошоуиты (хоит), дербеты и торгауты. В казахском эпосе они известны под 
названием калмак (кара калмак – восточные, куба калмак – западные, ак калмак – северные). 
Спородические столкновения казахов и калмаков в конце ХVII века превратились в изнурительные 
войны», — деп атап көрсетті [1; 48].  

Орта Азия өңірінде пайда болған көшпенді елдің екі мемлекеті бірімен бірі бақталастықта 
дамып, өркендей бастады. Сөйтіп, жер дауы, жесір дауы, мал дауы, жан дауы пайда болды. Нəтижесі 
тарих сахнасына елдің тұлғалы азаматтарын алып шықты. 

Қаракерей Қабанбай, 
Қанжығалы Бөгенбай, 
Қаздауысты Қазыбек, 
Шақшақұлы Жəнібек, 
Əлтекеде Жидебай, 
Қарашорда Сеңкібай, — 

деген термелі жолдар сол кезде таралды. Ел басына күн туған шақта екінің бірі жауынгер болды, 
үштің бірі жыршы болды, төрттің бірі шешен болды, бестің бірі көсем болды, білектісі батыр, 
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жүректісі басшы, ақылдысы би болды. Бірақ осындай тұғырлы тұлғалардың барлығы бірдей 
түбегейлі зерттеліп, бүгінгі ұрпаққа толық танылып болған жоқ. Тарихқа назар салсақ, əр кезеңнің 
өзіне тəн ірі-ірі оқиғалары болғандығын көреміз. Солардың арасында жоңғармен шайқасқан XVII–
XVIII ғасырлар əлі де болса кешенді зерттеулерді, келелі зерделеулерді қажет ететін дəуірге жатады. 
Екінің бірі сарбаз, жүздің бірі сардар болған заманда, еңбегі мен ерлігін паш етуге тұрарлық талай 
тұлғалардың болғандығы ақиқат. Солардың əрқайсысын мүмкіндігінше зерттеп жарыққа шығару 
бүгінгі таңдағы негізгі нысаналардың бірі десек, артық айтқандық емес. 

Тұманды тарихтың тұнығынан сағым тəрізді бұлдырап көрінген тұғырлы тұлғалардың өмірі мен 
мұраларын зерттеп, зерделеу үшін, ғалым Ақселеу Сейдімбектің тілімен айтқанда, даланың ауызша 
тарихнамасы мен тарихи деректерді сабақтастыра қарастырғанда түрлі сауалдың туындауы 
заңдылық. Солардың бірі «кешегі алыптардың үлгі-өнеге түрінде қалдырған мұрасының бүгінгі 
ұрпаққа қаншалықты қажеті бар?» деген сұрақ. Жаратылысқа назар аударсақ, ағаштың өміршеңдігі 
тамырына, өзеннің өміршеңдігі бастау алған бұлақтарына байланысты. Сол тəрізді ұлттың да өмірі 
тарихында, ал тарихтың байлығы тұлғалы азаматтарына байланысты болады. Ендеше, біз 
тұлғаларымызды зерттеу арқылы тарихымызды толықтырамыз, олардың мұраларын тану арқылы сол 
заманның ағымынан мəлімет аламыз. Ал, оқып-үйрену арқылы жастардың санасына отансүйгіштік 
қайраткерлікті орнықтыра түсетініміз хақ [2; 4]. 

Қазақ тарихы тұлғаға толы. Əрине, олардың барлығын іс-əрекетімен еңбегін сараптамай тұрып, 
бір деңгейде деп байлам жасауға болмайды жəне барлығы бір деңгейде болуы мүмкін емес. 
Əрқайсысының өзіне тəн орны бар. Бірақ олардың қай қайсысында болсын, соңына өсиет етіп 
қалдырған мұрасында бүгінгі жастарға ғибрат алар құндылықтар баршылық. Олай болса, зерделеу 
жұмысын жүргізгенде осы мəселені де назардан тыс қалдырмаған абзал. Қазақ елінде əркім өз жоғын 
өзі жоқтап келгені, өзі əлі келмесе, жанкүйер-бауырластары, асса руластары бірігіп қорғасқаны 
мағлұм. Міне, осындай жағдайда əр ауылға, əрбір руға айтыста сөзбен ағайынның мүддесін 
қорғайтын, қауымның əдет-ғұрпына жетік, ойға жүйрік, сөзге шебер адамдар керек болды. Осындай 
шешендерді халық «би» деп атаған. Халық сотының алдында билердің бірі талапкердің, екіншісі 
айыпкердің сөзін сөйлейді, ал үшіншісі – төбе би болып төрелік сөз айтады. Қазақ қауымында 
ертеден қалыптасқан ел ішіндегі дау-жанжалды мəмлемен шешіп реттеудің осы бір қарапайым 
халықтық тəсілі дəстүрлі шешендік өнердің дамуына əсер еткен. Халық алдында талқыланатын дау-
жанжал, билік-бітім сөздерді жеңіске жету үшін қазақ билерінен халықтың салт-санасын əдет-ғұрпын 
жетік білумен бірге ойға ұшқыр, тілге шешен болуды талап етті. Сонымен қатар халықтың тапқыр, 
шешен адамға көрсететін құрметі мен билік үшін беретін сыйы шешендік өнерді дамытуда 
ынталандырушылық, қызықтырушылық қызмет атқарған. 

Сондай тұлғалы билердің бірі Қараменде Қаракесек руының ішіндегі Қояншытаңай атасынан 
тарайды. Екінің бірі атқа қонған заманда шешеннің де, ақынның да, қуаты бар қарттың да, буыны 
бекімеген баланың да жауға қарсы садақ атып, қылыш сермегенін жоққа шығаруға болмайды. 
Дегенмен, ел ішінде сақталып жеткен аңыздар сілемі Қараменденің от ауызды, орақ тілді сөз шебері 
болғандығын айғақтай түседі [2; 4]. 

Орта жүздің жасы жетпіске жуықтаған Жұлқар деген ақсақалы сауда-саттық жасап жүріп, Кіші 
жүз жеріне келеді. Елдің тік мінезді алты жігіті шалдың дүниесіне қызығып, жөн сұраса келе, тонауға 
бекінеді. Мұны сезген ақсақал: 

– Уа, шақар мінезді шағырлар! Қурап жүрген шалды тонаймын деп, Айдабол Қаржасқа жем 
болып жүрмеңдер, — дейді.  

Талас-тартыста бір жігіттің соққан сойылы қағыс тиіп, ақсақал жан тапсырады. 
Хабар-ошарсыз кеткен Жұлқарды елі іздеуге шығады. Жан-жаққа ат шаптырып, тыңшылар 

жібереді. Əйтеке-Байтілестің елін аралап жүрген екі жігіт ауыл сыртындағы ойнап жүрген бір топ 
баланы көреді. Бірін-бірі қуалап жүрген балалардың арасындағы қашқан бала:  «Қурап жүрген шалды 
тонаймын деп, Айдабол Қаржасқа жем болып жүрмеңдер», — деп айқайлапты. Бұны естіген жігіттер 
елге хабар беріп, Айдабол би бастаған жүз кісі құн даулап келеді. Алшынның биі: 

– Уа, құн аламын деп келген кісің неше жасқа келіп еді? – дейді. 
– Алпыстан асып еді, жетпіске қарай қадам басып еді, өзі қарияның дұрысы еді, басы алтын, 

аяғы күміс еді, — дейді Қаржас жағы. 
– Жасы алпыстан асса, жетпіске қадам басса, алпыс екі тамыры суалған екен, сақал-мұрты 

қуарған екен. Еліңнің сыйлы қарты болғанымен, құны толық емес жарты болған екен. Жазатайым 
іске жарты құнмен келісейік, — дейді Əйтеке-Байтілес жағы. Ол уақытта кісінің құны жүз жылқы, 
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қос қара нар, қос қалы кілем, қалыңсыз қыз, алты қанат ақ боз үй, қарғыланған қара тазы, үш құл, үш 
күң екен. Осылардың жартысына бітім болып, даушылар елге келгенімен, Жұлқардың ет жақындары 
келіспей, Абылай ханға барып жүгінеді.  

Мұны естіген Алшын жағы абыржып, ақылдасуға бас қосқанда он төрт жасар бір бала: 
– Уа, ақ сақалды аталар, сіздерден бізге бата бар. Абылай ханға мен барайын, бəтуасын алайын, 

жүз ділдə ақша беріңіздер, алты жігіт беріңіздер, екеуі серігім болсын, екеуі қорғаушым болсын, 
екеуі атшым болсын, — депті. Сонымен ақсақалдар баланы бас етіп, алты жігітті Абылайға 
аттандырады. Ханордаға жақындаған кезде түстенген бір ауылдан бала Орта жүздің биі Қаздауысты 
Қазыбектің келбетін сұрайды. Үйдің иесі Қазыбектің қабағы түксиген, кірпігі ұзын, бойшаң келген 
қара кісі, қазша қаңқылдап сөйлейді деп түсіндіреді [3; 88]. 

Осы кезде Абылайдың бір баласы қайтыс болып, хан қайғыдан келген кісілерге басын көтермей 
жатып алған екен. Екі елдің арасындағы дау-дамайдан хабар алған Бекболат шешен ханға келіп: 

– Уа, хан ием! Дос көтерер көңілді, мал көтерер өлімді, төгілген толмайды, өшкен жанбайды, 
кеткен келмейді. Бекем бу беліңді, ұмытпа соңыңнан ерген еліңді, көтер басыңды! — дейді. Хан 
басын көтере қоймайды. Бекболат тағы да: 

– Уа, хан ием! Құдай алғанын қайтып бермейді, өлген тіріліп келмейді, туып еді елің сүйінді, 
өліп еді жерің сүйінді, көтер басты! — депті. 

– Рас айтасың, Бекболат! — деп орнынан тұрған хан ордасына келіп: 
– Бекболат, Бекболат десем күндейсіңдер. Осы Бекболаттай біреуің сөйлемейсіңдер. Мен 

қайғыдан өліп кетсем, қайтесіңдер? Жаса етті, сапыр қымызды! — дейді. Осы сəтте рұқсат сұрап 
кіріп келген əлгі бала жағалай қол беріп амандасып, Қаздауысты Қазыбектің жанында сəл кейінірек 
отырған құн даулаушының тізесінің астына жүз ділданы тастап кетеді. Оны отырғандардың біразы 
байқап қалады. Бала болса хан алдына жүгініп, отыра қалып: 

– Уа, хан ием! Сізге сəлем деді, Əйтеке-Байтілес еліңіз, мұны да байқап көріңіз. Құн даулап 
келген Қаржасыңыздың қазығы, ажалды болған, байқаусызда соққыдан тиген жазымы, бұл да 
Алланың жазуы, кімнің де бар жазығы? Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаздауысты 
Қазыбек, Шақшақұлы Жəнібек, бірің балға, бірің төс, бірің туыс, бірің дос, ақылыңа ақыл қос, бірің 
піш те, бірің кес! — депті. Хан Қазыбекке сөйле деп белгі береді. Қазыбек:  

– Қой асығы демеңіз, қолыңа жақса, сақа тұт, — деген, балам, бір дауға екі үкім жүрмейді, кесім 
де, ерік те өзіңде! – дейді. 

Абылай хан: 
– Əлей! — деп жағалай отырған билерге сөз тастайды. 
Қаракерей Қабанбай: 
– Сөзің өткір, ойың ұтқыр екен, көз тимесін, көз тисе, көпке бармассың! — дейді. 
Қанжығалы Бөгенбай: 
– Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос болмас, аңдысқан ауыл болмас, есептескен ел болмас! – 

дейді. 
Төле би: 
– Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ! — дейді. 
Алтай Құнанқара би:  
– А, Құдайым!  
Көрінбей келген қазадан сақта, 
Жазықсыз келген жазадан сақта, 
Жасырын келген парадан сақта,  
Арамза туған баладан сақта! — депті. 
Керей Тоқсан би: 
– Ойдан ой туады, сөзден сөз туады, алып анадан туады, ат биеден туады, опасыз қатыннан ел 

бүлдірер бала туады, — дейді. 
Жандос би: 
– Жабағы тайдан жал кетсе, дəулетті байдан мал кетсе, ұлдан намыс, қыздан ар кетсе, ханнан 

əділдік, қарашадан қайырым кетсе, ел азады, жер тозады, — дейді. 
Жидебай батыр: 
– Хан азарында қарашамен қас болады, бай азарында дəулетіне мас болады, молда азарында 

қайырсыз баймен дос болады. 
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Тобықты Қараменде би: 
– Біткен дауды некесіз туған ұл бұзар немесе жетесіз туған құл бұзар, кепкен сүйекті кері кеткен 

кеміреді, ондайлар тоқ болса да жоққа келіп еміледі, — депті. 
Қаражігіт би: 
– Құты қашқанмен қоныстас болма, құтырғанмен жолдас болса, құдай бітпес даудан сақтасын, 

дінсіз жаудан сақтасын, тоқтамды Қаракесек қариясы Қараменде би айтсын, — дейді. 
Қараменде би: 
– Дау шешімін тапса, ел ішіне бірлік кіреді, шешімін таппаса, дүйім жұртты дүрліктіреді, жас 

болса да топтан озса жүйрік болады, бақ қарап басына билік қонар, айтылған асыл сөз салмақты 
болар, келіскен асыл ер ардақты болар. Түйін сөз осылай болсын! — дейді. 

Қазақ халқының тарихында ел есінде халқына сіңірген елеулі еңбегі мен есімдері сақталған 
бірнеше Қараменденің болғандығы мəлім. Ал, Қаракесек Қараменде кім? Енді осыған көңіл аударып 
көрелік. 

Қазақ-қалмақ шапқыншылығы заманында қазақтар мен жоңғарлар арасында кескілескен 
шайқас болып, күші жағынан басымдылық танытқан қазақ батырлары жеңіске жетеді. Үлкен 
олжамен оралған олар ханның алдына келеді. Тəртіп бойынша олжа тең бөлінуге тиісті. Бөлу 
барысында хан айқасқа алғаш рет кірген Өтеген деген батырды, үлесі келесі жеңістен болсын деп 
олжаға ортақтастырмапты. Өкпелеген жас батыр ағайын-туыстарын жиып, ханның қарамағынан 
кетемін деген кезде Қараменде барып, былай деп тоқтау айтады: 

Жиырмадағы жас батыр, 
Жау қашырған хас батыр. 
Қайтпас, қайсар Өтеген, 
Құлақ сал менің сөзіме! 
Бұра тартып не етерсің? 
Арқаға сен де жетерсің. 
Ағасы бар арымас, 
Асып та қайда кетерсің? 
Қайрат қылып дұшпанға 
Жасақ жиып топтадың. 
Атаның сөзі аманат, 
Осы менің тоқтамым! 
Райыңнан қайт! 
Ханға бар да датыңды айт! 
Бере алмаса маған серт! 
Ала алмасаң саған серт! 

Осыны естіген Өтеген батыр: 
– Оу, Қаракем-ай! Өзің де, сөзің де тұнып тұр ғой, барайын, бармасам болмас, — деп ханға 

барса, хан өз қазынасынан сый-сияпат беріп, мыңбасы етіп тағайындапты. 
Бұл, əрине, ауыздан ауызға көшіп жеткен əңгіме. Бірақ осы қанатты сөздің мазмұны мен тілінен 

біраз мəселені аңғаруға болады. Біріншіден, арнаудың бойынан жыраулар поэзиясының үні мен үлгісі 
аңғарылып тұр. Үнін ырғағы мен ұйқасынан сеземіз. Яғни, əр жолдағы буын саны – жеті. Ал, жырға 
тəн алғы ерекшеліктердің бірі жолдың жеті, сегіз буынды болып келуі. Оған арғысы Ақтамбердінің, 
бергісі Бұқардың шығармалары куə. Ұйқасы – аралас. Атап айтқанда, кезекті, шалыс ұйқастар 
қолданылған. Ал, үлгісі тіркесетін байланыстарда, сөздік қорда жатыр. Мəселен, «хас батыр», 
«не естерсің?», «маған серт», «саған серт» тіркестері «Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр» 
жырларындағы қолданыстарды еске түсіреді. Жыр үлгісін танытатын аталмыш туындылардың  XVII-
XVIII ғасырда шығарылған шығармалар екендігі ақиқат. Сондай-ақ жыраулар поэзиясының дəуірі де 
XV-XVIII ғасырлардың арасын қамтиды. Бұдан келіп туындайтын ой, Қараменденің өмір сүрген 
кезеңі бері деп алған күннің өзінде XVII ғасырдың екінші жартысы мен XVIII ғасырдың бірінші 
жартысына сəйкес болып келеді.  

Енді Қараменденің Қожа Ахмет Иассауи кесенесіне жерленуі туралы айта кеткенді орынды 
санадық. Қандай ұлтты алып қарасақ та, үш түрлі байлықты айрықша құрметтейді. Олар: тіл, дін, 
дəстүр. Бұл үшеуі рухани құндылықты құрайды. Қазақ салтында да қалыптасқан ата дəстүр бар. 
Солардың бірі – аманат. Аманаттың ең үлкені – қайтыс болған адамның кейінгі ұрпаққа қалдырған 
тапсырмасы. Қазақи дəстүрде жасы егделенген адам өзінің қайтыс болғандағы жататын жерін 
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ағайындарына аманат етіп айтатын жайттер кездесіп отырады. Нəтижесінде «туған жерінен топырақ 
бұйырыпты», «Кіндік қаны тамған жерде жатыр» деген тəрізді тіркескен қолданыстар қалыптасқан. 
Егер осы көзқарас тұрғысынан келер болсақ, Қараменденің де өзін қайтқаннан кейін туған жері – 
оңтүстік өлкеге апарып қойыңдар деуі мүмкін мəселе – бір. Бұл — бір. Екіншіден, Қожа Ахмет 
Иассауи кесенесінде жерленген жүзден астам адамның қай-қайсысы болсын тегін жандар емес. 
Əрқайсысы өз заманының көрнекті тұлғалары, танымал қайраткерлері. Өйткені Əзірет Сұлтанға кез 
келген адамды қоюға рұқсат берілмеген. Ал, Қараменде бидің осы Əзірет Сұлтан кесенесіне жерленуі 
де тұлғаның өз заманында алған орнын айқындап тұр. Оған біздің жоғарыдағы келтіріп кеткен 
аңдатуға жетерлік аңыз-деректеріміз дəлел бола алады. Осындай тарихи мəліметтерге көз 
жеткізгеннен кейін барып «Əзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мəдени қорық мұражайының 
ғылыми-сараптау кеңесі арнайы шешім қабылдап, «Арғындағы Қаракесек Қараменде би» деген 
тұжырым жасаған [4; 98]. 

Қазақ қоғамында шешендік өнердің алатын орны зор. Ұрпақ тəрбиесінде, ел басқару жүйесінде, 
елді сəулелендіру жолында, əрине, халықтың сан ғасырлық тəжірибесінде қорытылып екшеленген, 
жинақталып жүйеленген ақыл-нақыл, өсиет-насихатқа негізделген отты да нақышты, шебер де 
шешен айтылатын ауызша сөздің тағылымдық-танымдық əрі тəрбиелік мəні айрықша. 

Шешендік сөздердің өзіндік ерекшеліктері бар. Белгілі шешендер мен шешен билердің сөздері 
жазылып сақталмағандықтан, бізге тек ұзын-ұрғасы, желі-жұрнағы ғана жеткен. Ауыздан ауызға 
көше жүріп, сырланып бүкіл халық қазынасына айналып кеткен, сан қилы заманнан, талай таптың 
сарабынан өткен шешендік сөз нұсқалары ертегіден бастап, ескі өлең-жырлардың, хикая-
дастандардың көбінде кездесіп отырады. 

Сөз соңында айтарымыз, тарихи жəдігерлерімізді зерделеп, жандандырған сайын талай танымал 
құндылықтарымызды айқындай түсеріміз сөзсіз. Солардың бел ортасында Қараменденің есімі 
тұратындығы ақиқат. 
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Литературное наследие Караменде бия 

В статье рассмотрены вопросы об историческом значении казахских исторических личностей и их 
наследии. Приведены убедительные доказательства, что среди знаменитых ораторов казахского 
народа значительное место занимает Каракесек Караменде би. Автор, поднимая эту проблему, ставит 
искусство ораторов в пример молодому поколению. Бии-ораторы XVII-XVIII веков внесли особый 
вклад в становление государственности и сохранение казахских земель от нашествия джунгар. 
Их непоколебимая вера в единство и будущее нашей страны, помогла перевернуть историю страны 
и добиться высоких результатов в мировом масштабе. Ярким представителем плеяды казахского 
красноречия является Караменде би. Его слова назидания вошли в сокровищницу казахского оратор-
ского искусства. 

Ключевые слова: историческая личность, би, ораторское наследие, мораль, ценности. 

 

M.I. Abduov  

Literary heritage of Karamende bi 

The article is considered the point of honour order of Kazakh historical personality and their legacy. For cer-
tain relate about that among famous Kazakh folk speakers. Karakesek Karamende bii takes an important 
place in Kazakh folk speakers. The author is raised this problem propound as a skill of speakers as an in-
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stance for young generation. Bi-speakers XVII-XVIII centuries made a special contribution to the formation 
of statehood and the preservation of Kazakh lands from the invasion of the Dzhungar. It is thanks to bias-
speakers, whose unshakable faith in the unity and future of our country, helped turn history and achieve high 
results on a global scale. A bright representative of the galaxy of Kazakh eloquence is Karamende bi. His 
words were included in the treasury of Kazakh oratory, which is the subject of this article. 

Keywords: historical figure, bi, Chechen, conflict, public speaking heritage, morals, values. 
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Қазақтың ауызша тарихы – ұлт руханияты 

Мақалада қазақтың ауызша тарихы, шежіресі туралы сөз болады. Халық арасында ауыздан ауызға 
тараған халық ауыз əдебиетінің бір саласы – шежіре ғылыми тұрғыда талданған. Шежіренің жанрлық 
ерекшеліктері сараланып, бұған дейінгі зерттелу жайы айтылған. Қазақ шежіресінің зерттелу тарихын 
айта келе, Х. Досмұхамедұлы, Қ. Халид, Ш. Құдайбердіұлы, М. Көпеев, С. Мұқанов, Х. Арғынбаев, 
М. Мұқанов, В. Востровтың еңбектеріне тоқталған. Қазақтың ауызша тарихының ұлт руханиятына 
қосар үлесі ерекше, осы тұрғыдан алғанда ғалым А. Сейдімбектің зерттеулерінің алар орны айрықша. 
Ол қазақ халқының əдеби шығармашылығындағы осы бағытқа баса назар аударған болатын. 
Мақалада А. Сейдімбектің ауызша тарихқа арналған зерттеу еңбегі жан-жақты қарастырылды. 

Кілт сөздер: халық ауыз əдебиеті, фольклор, шежіре, рухани мұра, ауызша тарих, əдебиет, аңыз, 
мақал-мəтелдер, миф.  

 

Қазақ ертеден өз ата-тегіне, ру шежіресіне айрықша мəн берген. Өз ұрпағына ру шежіресі 
туралы аңыз-əңгімелерді жаттатып отырған. «Шежіре – халықтың құрамына кіретін тайпа-рулардың 
тегін таратып, бір-бірімен туыстық дəрежесін айыратын тізбе. Шежіре негізінен қарасөзбен, кейде 
өлеңмен жазылады, көлемі əрқалай болып келеді. Арғы ата-бабалардың, тайпа-рулардың басталуы, 
таралуын көрсететін тізбе шежіренің жəне бір мағынасы, ол – тарихи жазба ескерткіш» [1; 691, 692]. 
Шежіре арқылы қазақ этносының тарихын, ерекше бітімін тануға болады. Шежіреде аңыз бен 
шындық та, ертегі мен əпсана да бар, əдебиет пен тарихты бір-бірімен сабақтастыратын дүние де осы 
шежіре. Шежірелік деректерге фольклорлық мұраның бір саласы ретінде назар аударып, 
жинастырып, зерттеу қажет. 

Х.Досмұхамедұлының «Аламан» еңбегінің қазақ халық əдебиеті туралы бөлімінде шежіреге 
қатысты мынадай сөздер бар: «Рулар мен жекелеген тұлғалар туралы аңыздар халық əдебиетінің 
шежіре (родословная) аталатын үлкен бір бөліміне кіріспе қызметін атқара алады. Əрбір қазақ өз 
руын, атасын 7-10 буынға дейін таратып айтып бере алады. Ақсақалдардың ішіндегі ерекше зеректері 
көптеген рулардың, тіптен бір жүздің немесе үш жүздің, басқа да туыстас түрік жұрттарының 
шежіресін тарқата алады. Дəл осындай хандар шежіресі де бар. Өлеңмен жазылған, поэма түріндегі 
шежірелер де ұшырасады» [2; 26]. Қ.Халидтің «Тауарих хамса» еңбегінде: «Қазақ халқы кітап 
көрмей, оқып, жазбай-ақ, тек ауыздан ауызға айтылып келген естіген сөздерін ұмытпай келе 
жатқандарына дəлелдер көп. Сол үшін бұлардың көне хабарларына қашан да құлақ асу керек. 
Тарихын, нəсілін білмек болғандар олардың хикаяларына, аңыз-əңгімелеріне сүйенуі керек» [3; 90], 
— дейді.  

Қазақ тарихын барлап-бағамдауда Қадырғали Жалайырдың Шыңғыс хан, Үгетай хан, Жошы 
хан, Шағатай хан, Төле хан, Күйік хан, Мөңке хан, Ұрыс хан, Тоқтамыс хан, Қажы Керей, Едіге би, 
Ораз-Мұхаммед хан жəне тағы да басқа хандар туралы маңызды шежіре деректері берілген,  XIII-XVI 
ғасырлардағы қазақ тарихына қатысты «Жами ат-тауарих» («Шежірелер жинағы»), Əбілғазының 
Шыңғыс хан, Шыңғыс ханның дүниеге келген тарихы, Шыңғыстан тараған əулеттердің қандай 
елдерді билегендері турасында құнды деректер берілген «Түрік шежіресі» сияқты еңбектердің 
маңызы зор. Сонымен қатар қазақ шежіресіне қатысты Ш.Уəлихановтың жазбаларында кездесетін 
деректерді, Шəкəрім Құдайбердіұлының, Мəшһүр-Жүсіп Көпеевтің, С.Мұқановтың еңбектерін 
айрықша атауымыз қажет. 

Құрбанғали Халидтің 1910 жылы Қазан қаласында «Өрнек» баспасында шыққан «Тауарих 
хамса» («Бес тарих») еңбегі – араб, парсы, түркі жəне қытай жазбаларындағы деректерге сүйене 
отырып, ғылыми тұрғыда қазақ, татар, монғол, қытай сияқты Шығыстың бес елінің тарихы туралы 
шағатай тілінде жазылған еңбек. Қазақ халқының əдет-ғұрпы, салт-санасы туралы, хандары туралы, 
қазақ атауының шығу тарихына қатысты көптеген деректер берген.  

Қазақ шежіресіне кеңінен тоқталған, қазақтың арғы тегін, ру-тайпаларын тармақтап, жүйелеп 
берген құнды еңбек – Ш.Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз-қазақ һəм хандар шежіресі» кітабы. 
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Еңбекте қазақтың қайдан шыққаны туралы ой қозғап, Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүздің ру-тайпалары 
туралы, оның ішінде Орта жүздің Арғын, Найман, Керей, Уақ, Қыпшақ, Тарақты сияқты руларына 
қатысты деректер береді. Сонымен қатар хандар шежіресі, Шыңғысхан шежіресі туралы, осман 
түріктері мен сұлтандары туралы, сарт, өзбек, ноғай, башқұрт, түркімен сияқты түркі жұртына 
қатысты шежіре деректері мен қазақтың ру-тайпаларын тармақтап берген сызба-кесте ұсынған. 

Мəшһүр Жүсіп Көпейұлының «Қазақ шежіресі» еңбегі ел аузынан жинаған аңыз-əңгімелер, 
шежіре деректері арқылы қазақтың шежіресін, өткен өмір жолын жан-жақты сипаттауға арналған. 
Өткеннен сыр шертетін шежіре еңбек халық арасынан жинаған руға байланысты, сол рудың батыры, 
балуаны, ақыны, өнерлісі, ел ағасы туралы аңыз-əңгімелерге толы.  

С.Мұқановтың «Халық мұрасы» атты тарихтық-этнографиялық шолу еңбегінің бірінші бөлімі 
шежіреге арналған. Жалпы шежіреге қатысты, қожалар шежіресі туралы, қазақ шежіресіне қатысты, 
қазақ тарихы туралы деректер, мəліметтер, зерттеуші-ғалымдардың ой-пікірлері берілген. Жəне де 
автордың шежіре жəне тарих жайындағы ой толғаулары ортаға салынған. Жалпы осы еңбекті жазу 
барысында ғалым қазақтың ауыз əдебиетін кеңінен пайдаланған.     

Еліміздің егемендік алып, тəуелсіз ел болуының арқасында ел тарихына қатысты еңбектерде 
шындықты бұрмаламай жеткізуге мүмкіндік туды. Десек те, əркім өз шежіресін түгендеп, өз руларын, 
ата-бабаларын мадақтап, шежіре жазу дəстүрі тым көбейіп кеткенін де айта кету қажет.  

Қазақ шежіресі туралы тəуелсіздік алғаннан кейінгі жылдарда жарық көрген Ұлы жүз, Орта жүз, 
Кіші жүздегі ру-тайпаларының жəне жүзге кірмейтін қазақ руларының тарихына қатысты ғылыми 
сипаттамалар жасалынып, ататек кестелері берілген Жарылқап Бейсенбайұлының ғылыми дəйектер 
мен «Ана тілі» газетіне түскен қалың шежірелік мəліметтер негізінде жасалған «Қазақ шежіресі» 
еңбегін, хандар мен сұлтандар туралы тарихи-шежірелік зерттеулер берілген Балқаш Бафиннің 
«Тарихи шежіре. Тағдырлы тіл. Хат жаздым қалам алып» кітабын, əртүрлі дереккөздерден алған 
құжаттар негізінде Қазақ хандығының тарихын жеткізуге тырысқан Болатбек Нəсеновтің 
«Қазақтардың тарихы. Хандар» еңбегін, қыпшақ руының бір атсының шежіресімен қоса қазақ 
тарихына қатысты біраз мəліметтер, шешендік сөздер, əңгіме-аңыздар, дінге қатысты ой-пікірлер 
берілген Амангелді Ертуғанұлының «Тарихтан мұрағат – ұрпаққа ұлағат» еңбегін, тағы да басқа 
толып жатқан еңбектерді атауымызға болады. 

Ал енді шежіренің жанрлық табиғатына тоқталған М.І.Əбдуовтің «Шежіренің жанрлық сипаты» 
еңбегінде шежіре туралы ой-толғамдар, шежірені жүйелеудің жолдары туралы пікірлер, шежіренің 
түрлері, шежіренің тəрбиелік мəні туралы айтылған. Жəне де Қаракесектің ішіндегі Əлтеке руының 
шежіресі ұсынылады. Шежірені мазмұнына қарай тарихи шежіре, əдеби шежіре, ата-тек шежіресі деп 
бөлсе, сыйпатына қарай ру-тайпа шежіресі, хандар шежіресі, қожалар шежіресі деп үшке бөлген 
[4; 20, 21]. 

Халел Арғынбаев, Марат Мұқанов, Вениамин Востровтың «Қазақ шежіресі хақында» еңбегі 
қазақ халқының тарихын зерттеуде, ру-тайпалардың шығу тегі мен тарихта алар орнын саралауда 
маңызы зор еңбек болып табылады. Ұлы, Орта жəне Кіші жүздердің тарихына қатысты көлемді 
еңбекте шежіре деректері мол қамтылған. 

Бұл еңбектерді саралай, санамалай келе, біз тоқталмақ болып отырған еңбек – Ақселеу 
Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» зерттеу еңбегі. 

А.Сейдімбектің шежірелік айғақ-деректер нəтижесінде қазақ қоғамының ру-тайпалық жүйесін 
тұңғыш рет толық сипатымен саралап берген ең үлкен нəтижелі еңбегі – «Қазақтың ауызша тарихы». 
Осы көлемді еңбегінде автор халық арасында тарих туралы ауызша айтылатын аңыз, шежіре, 
мифтердің жинақталған мол дерегіне сүйеніп, ауызша тарихқа жан-жақты талдау берген. Ғалым 
еңбегінде шежірелік деректер, ең алдымен, қазақ халқының тарихи білімінің, сауаттылығының, 
рухани құндылығының жарқын айғағы ретінде зерделенген. 

М.Кемел бұл еңбектің ерекшелігі туралы былай дейді: «Бұл – шежірені сыдыртып баяндау емес, 
ауызекі əңгімені классикалық дəрежеге дейін көтеріп, елге ұғынықты етіп түсіндіру» [5; 193]. 

Т.Омарбеков: «Бұл кітап өзінің ішкі құрылымы, жазылу стилі жəне көтерген мəселелері, сондай-
ақ ғылыми бағыттары жөнінен өзінен бұрынғы этнографиялық мазмұнда жарық көрген зерттеулердің 
ешбіріне ұқсамайды. Кітап қазақ этнографиясына жəне этнологиясына байланысты, тікелей қатысты, 
кең ауқымды, өзекті мəселелерді қозғаған» [6; 360] деген пікір айтады. 

Қазақ ғылымында соңғы кездерге дейін этнография мен фольклорды, фольклор мен тарих 
ғылымын шендестіріп зерттеуге айтарлықтай мəн берілмей келді. Ғалым осы еңбегінде қазақ 
аңыздарының этномəдени табиғатын саралай отырып, шежірелік аңыздардың тарихи материал, 
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тарихи айғақ болатындығын дəлелдейді. А.Сейдімбек қазақтың шежірешілдік дəстүрін тарихи 
танымның негізі ретінде қарастырады. Жəне де ел ішіндегі шежірелік аңыздарда тарихи 
мəліметтермен қатар, этнографиялық айғақтардың молдығына назар аударған.  

Тарихшылар «айтылған тарих», «ауызша айтылған тарих» деп атап жүрген, ерекше жанрлық 
үлгіде жазылған бұл зерттеу еңбегінде А.Сейдімбек шежірелік айғақ-деректерді кең көлемде 
пайдаланған, қазақ этнологиясы туралы тың пайымдаулар жасаған. Кітап үлкен-үлкен 5 тараудан, 
25 тақырыптан тұрады.  

Еңбекте адамзат тарихындағы көшпелі өмір-салттың көптеген үлгілері болғанын айта отырып, 
Дж.П.Мэрдок, С.Вильсон, Б.В.Андриянов, А.Вебер сияқты түрлі ғалымдардың талдауларын 
келтіреді. Қазақ даласындағы есте жоқ ескі заманда бастау алып, кешегі XX ғасырдың орта шеніне 
дейін созылған дəстүрлі-эпикалық көшпелі өмір-салттың ерекшеліктерін атап көрсетеді.  

Ғалым профессор Немат Келімбетовтің шежірешілдік туралы пікірін келтіре отырып, қазақ ру-
тайпалық жүйеден оның жай-жапсарын саралап беретін шежірешілдіктен үрікпеуі керек, шежіре-
тарихын білмейтін мəңгүрттіктен қорқуы керек деген ой айтады. «Дəлірек айтқанда, қазақтың төл 
тарихының ең құнды айғақ-дерегі ретінде шежірелік деректерге мемлекеттік өреде мəн беретін, оған 
халықтың біртұтастығы мен патриотизмнің тетігі ретінде қарайтын жəне оны жас ұрпаққа берілер 
білімнің мазмұнына айналдыратын, сол арқылы өміршең таным-түсінік қалыптастыратын мезгіл 
жетті. Ондай таным-түсінік еңселі ұлттар мен іргелі мемлекеттерде əлдеқашан қалыптасқан» [6; 24], 
— дейді. Еңбекте қазақтың шежірешілдік дəстүріне қатысты алғаш рет «Қазақтың ауызша тарихы» 
(ҚАТ) ұғымы қолданылып отыр. Осыған байланысты «көшпелі» сөзін «көшпенді» деп қате қолдану 
туралы мысалдар келтіреді.  

Талас Омарбеков: «Əрине, ауызша тарихқа тек қана қазақ шежірешілдігі ғана жатады десек, тар 
өрісті пікір айтар едік. Тамыры тереңнен бастау алатын, ежелгі тарихи тұлғаны бүгінгі күнге 
көркемдеп те айшықтап жеткізген əр түрлі аңыз-əңгімелер мен қиссалар, жыршыларымыз таңды 
таңғы ұрып жырлайтын тарихи дастандарымыз бен тарихи жырларымыз, мысалы, Мұрын жырау 
жырлаған «Қырымның қырық батыры» ауызша тарихтың адам таңданарлықтай ғажайып үлгісі емес 
пе?!» [6; 360], — дейді. 

Міне, осы аңыз-əңгімелер мен қиссалар, өлең-жырлар мен дастандар туралы кітаптың III-тарауы 
«Қазақтың қария сөздері» деп аталып, өз ішінде 6 тараушадан тұрады. Бұл тарауда ғалым «Алаш», 
«қазақ», «жүз» атауларының мəніне үңіліп, Ұлы жүз, Орта жүз, Кіші жүзге қатысты дерек-мəліметтер 
мен осы жүздер, осы жүздердің құрамындағы рулар туралы, əртүрлі тарихи оқиғалар, тарихи 
тұлғалар, этнонимдер мен шежірелік атауларға ел аузында сақталған тарихи аңыз-əңгімелерді 
келтірген.  

«Аңыз ақиқаттың жаңғырығы» тараушасы «шежірелік деректер» деген жинақтау ұғымнан 
бастап, бұлардың жанрлық тұрғыда көп құрамды болып келетінін көрсетеді. Мысалы: шежірелік 
миф, шежірелік аңыз, шежірелік əпсана, хикая, өлең, жыр, толғау, шешендік сөз, топонимдік аңыз, 
мақал-мəтел т.б. Осы сияқты қазақ фольклортануында шежірелік жанрлар өте көп, олар кез келген 
фольклорлық мұра тəрізді ауызша айтылып, халық арасында ауызша тарған. Ғалым шежірелік 
деректердің тарихи сипатымен қоса, фольклорлық сипатына да назар аударады.  

Əрі қарай ғалым шежірелік деректерді жалпы сипаты бойынша жіктейді: 
1. Мифтік мазмұндағы шежірелік деректер. Бұған əлем дүниесінің жаратылуы, сонан соң 

тіршілік иелерінің, соның ішінде адам əулетінің пайда болуы, адам əулетінен əр түрлі ел-жұрттың 
таралуы, солардан ру-тайпалардың өрбуі, олардың қалай аталу себептері сияқты сюжеттер мен 
мотивтердің негізгі мазмұндық желіні құрайтын шежірелік деректерді жатқызады. Мысал ретінде 
«Тəңірдің ғұмыр-жас бөлуі»  атты мифтік мазмұндағы шежірелік деректі келтірген. 

2. Қазақтың ру-тайпалары туралы шежірелік деректер. Ғалым осы тақырыпқа қазақ халқын 
жасақтаған ру-тайпалардың қалай пайда болғанын, қалай қалыптасқанын, нақты қандай тарихи 
тұлғалардан өрбігенін баяндайтын шежірелік деректерді жатқызған.  

3. Нақтылы тарихи тұлғаларға қатысты шежірелік деректер. Қазақтың шежірелік деректеріндегі 
ең көп мағлұмат нақтылы тарихи тұлғалар туралы болып келеді. Мысалы, Адам ата, Хауа ана, Нұх 
пайғамбар, Ескендір Зұлқарнайын, Қорқыт ата, Шыңғыс хан, Кетбұға, т.б. сияқты тұлғалар туралы 
қазақ арасындағы тарихи аңыз-əңгімелер осы топты құрайды. 

4. Этнотопонимдер туралы шежірелік деректер. Бұлар ру-тайпалардың жаңаша жіктелуімен, 
жүздік бөліктердің қалыптасуымен, осыған орай, əрбір ру-тайпаның қоныс-тұрақтарын белгілеумен 
тікелей байланысты болып келеді. 
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5. Мақал-мəтел түрінде айтылатын шежірелік деректер. Қазақ ру-тайпаларының, əулет-
аталарының тек-тамыры, қоныс-тұрағы, кəсіп-харекеті, тұрмыс-тіршілігі, əдет-ғұрыптары, жөн-
жобалары, мінез-құлықтары сияқты алуан түрлі қасиеттері мақал-мəтел түрінде айтылады. Мұндай 
мақал-мəтелдерді ғалым ең бір ақпараты мол шежірелік деректер санатына жатқызады. 

Көшпелілер ортасында əйел-анаға деген айрықша құрметтің ертеден қалыптасқандығы, əйел 
мəртебесінің ерлермен тең екендігі туралы өзінің пайымдауларын айта келе, ғалым 66 ру-тайпа атауы 
мен ұранына айналған аналарды санамалаған. Мысалы, «Айбике-Шаншар» атауы (Қаракесектен 
Шаншар, Шаншардың үш əйелінің бірі – Айбикеден өрбіген ұрпақты осылай атап кеткен) немесе 
Енең Тоқасы туралы. Қуандық→ Қарпық→ Көзей→ Қаратоқа→ Бесім. Бесімнің бəйбішесі – Бөтей 
анадан тараған ұрпақтарды «Енең тоқасы» деп атап кеткен, бұл атауды Есім хан берген. Айбикеш, 
Əлпеш, Бегім, Бопай, Дəулетбике, Қарқабат т.б. аналар туралы, Домалақ ана туралы аңыздар 
келтірілген. А.Сейдімбек əрбірінің қалай еланасы аталып, қандай қасиеттерімен ерекшеленетіндігін 
тарқатып айтып отырады. 

Ғалым ру-тайпалар туралы мақал-мəтелдерді айтқан тараушасында паремиология – мақал-
мəтелдерді зерттейтін ғылым екендігін айта келіп, оларды жіктеп-жүйелеудің бес түрін келтіреді. 
Ғалым бұл кітапта мақал-мəтелдерді жүйелеудің бұл үлгілерінің ешқайсысын да басшылыққа 
алмағандығын, мұнда тек əулет-ата, ру-тайпа жəне жүздік құрылымдар жөнінде айтылатын мақал-
мəтелдерді жинақтағанын айтады. Яғни бұл мақал-мəтелдерді қазақ халқының өз ішіндегі тарихи 
қалыптасқан этноқұрылымдар бойынша жіктеп-жүйелеген. Атап айтқанда, қазақ туралы «Қазақтың 
ақылы – көзінде, қасиеті – сөзінде», Ұлы жүздің ру-тайпалары туралы «Екейде елу бақсы, сексен 
ақын», Орта жүздің ру-тайпалары туралы «Арғын – аға, Қыпшақ – жаға», «Арғын болсаң, Алтай 
бол», Кіші жүздің ру-тайпалары туралы «Əлім – аға баласы» немесе «Аспанда құдай, жер астында – 
мұнай, ортасында – Адай» деген сияқты толып жатқан мақал-мəтелдерді ел арасынан жинап, топ-
тобымен бөліп көрсеткен. Сонымен қатар қожа, төрелер сияқты жүзге кірмейтін ру-тайпалар туралы, 
орыс, татар, сарт, қалмақ сияқты өзге ел-жұрттар туралы да мақал-мəтелдер бар. 

Жалпы бұл кітапты парақтап отырып жазушы-ғалымның өзі туып-өскен ортасын, өз Отанын, өз 
ұлтын қаншалықты сүйетіндігін аңғарып отырасың. Ел аузында сақталған жойдасыз мол шежірелік 
деректерді жылдар бойы тырнақтап қалай жия бергеніне таңғаласың. Соларды тың, жаңаша бір 
көзқараспен, тəсілмен зерттеп, ретке келтіріп, бізге ұсынып отырған бұл еңбегі қазақ тарихына, ұлт 
руханиятына қосылған зор үлес, рухани құбылыс деп қарауымыз керек. Бұған дейін қазақ ұлтының 
болмысы, ішкі əлеміне, тарихына осынша терең үңіліп зерттеп, соны асқан махаббатпен бере білген, 
қазақ «көшпелі», «жабайы», «мəдениеті төмен» деп келген астамшыл көзқарасқа соққы берген 
ғалымның бұл еңбегінің əркімге де тигізер пайдасы мол екені даусыз. 

А.Сейдімбектің көпшілік тарапынан зор ықыласқа бөленген бұл еңбегіне ғалымдар тарапынан 
сыни пікірлер де болды. Солардың ішінде Ж.Артықбаевтың мына ойларына тоқтала кетсек: 
«Қазақтың көңілі ояу, көкірегі ашық оқырманына жеткізсем, деген Ақаңның асыл ойларының 
арасынан анда-санда қарама-қайшылық та, өзге ауылдың адасып жүрген қозы-лағы да, ғылыми 
нақтылығы жоқ дүдəмəл пікірлер де кездеседі. Мұндай тақырыпқа барған зерттеуші кемшіліктен ада, 
тып-тиянақты, жұмыр жұмыс жасауы қиын. Қашан да автордың есебінде болатын жағдай, неғұрлым 
зерттеу тақырыбың үлкен болған сайын қателіктерің де соғұрлым көп. Оның үстіне Ақаң «ауызша 
тарих» ұғымына тікелей немесе жанама кіретін ондаған-жүздеген мəселелерді кітапқа артып алған»  
[6; 714]. 

Ғалым Ж.Артықбаев А.Сейдімбектің бұл еңбегін саралай келе: «Жалпы қазақ мүддесі 
тұрғысынан қарасақ, Ақаңның бұл еңбегі Шəкəрімнің 1911 жылы Орынборда шыққан «Түрік, 
қырғыз-қазақ һəм хандар шежіресін» еске түсіреді. Шəкəрім мен Ақаңның арасын ұқсастырып тұрған 
тағы бір қасиет – екеуінің де қазақ тарихы мен этнологиясының мəселелерін Еуропалық (Ресейлік) 
ғылыми тəжірибе арқылы түсінуге күш салуы. Екі кітаптың арасы тура жүз жыл, ал мақсат-
міндетінде түк өзгеріс жоқ» [6; 720], деген баға береді.  

Сөз орайында ғалым А.Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» еңбегінің жанрлық сипатына 
байланысты айтар болсақ. Бұл мəселе төңірегінде ғалымдар арасында да бірнеше пікірлер айтылды. 
Осы еңбек туралы Ж.Артықбаев: «Сонымен, сөздің қорытындысы, Ақаңның этнографиялық 
тақырыпта жазылған көркем шығармалары, ғылыми-көпшілік кітаптары мен монографиялары 
арасында еш алшақтық жоқ. Бұлар бəрі де таза этнография, тек зерттеу, баяндау, оқырманға ұсыну 
тəсілдері ғана бір-бірінен бөлек, бірақ мақсаты бір туындылар. Егер Еуропа тілімен айтсақ, Ақаң 
постмодернистік дəстүрде жазатын этнограф-жазушы. Ақаң еңбектеріне ден қойған қазақ оқырманы 
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үшін ол, ең алдымен, ағартушы, дəлірек айтсақ, этнограф-ағартушы» [6; 713], немесе: «Осы себептен 
Ақаңның кітабы, ең алдымен, деректану бағытына келетін жұмыс. Тіпті, этнологиялық деректану деп 
те осы бағытты атауға болар еді» [6; 726], — деген ойлар айтады. 

М.Тəжі-Мұрат: «Кезінде Ақселеу Сейдімбековті қай жанрда жазатын жазушы деп тану жөнінде 
оңды пікірталас болған. Əдебиеттану білетін жанрлар мен жанрлық түзілімдерден бірде-біреуіне 
лайығы келмей қойғаннан кейін, Ғабаң (Ғабит Мүсірепов): «Ақселеу – əзір ешкім түстеп білмейтін, 
ала бөтен жанрдың қаламгері», — деп кеткен-ді. ҚАТ кітабына жазған түйін мақаласында осы 
мəселені Жамбыл Артықбаев та қозғаған екен. Ғалым ағылшын этнографы Э.Листің этнографиялық 
монографияның кейіпкерлері автор тұлғасымен қойындасып кететін тарихи романға ұқсатқан пікірін 
келтіріпті. Ой саларлық сөз. 

Сейдімбек – басқасын былай қойғанда, өмір тəжірибесін дөңгелете суреттеп бере алатын 
дарынды жазушы. Бірақ тіл шеберлігі, стиль мінсіздігі, ең бастысы, дерек-дəйектердің шығарманың 
түпөзегіне (замысел) үйіріліп, үйірсектеп кеп, кенет шиыршық атып қоя беретін композициялық-
сюжеттік ерекшелігі оның жазғандарын эссеистиканың сүт кенже жанры – дəйектеме-романға 
(инфороманға) жақындатады. Бұл романдарды өзгеден ала бөтен даралап тұрар нəрсе – кейде 
шығарманың ішіне, кейде соңына əдейі шашып жіберетін шағын əңгімелер. Кəдімгі Шығыстың ұлы 
əңгімелеріне тəн туындыны тиектеу (обрамление) тəсілі. «Қазақтың ауызша тарихы» іргелі 
зерттеуінде түйіндеме ретінде сондай 15 мөлтек əңгіме беріліпті. Автор əлденеге «Этнографиялық 
түйін» деп атаған олар, біздіңше, этнографиялық сипаттағы, бірақ өмірдің жалт еткен бір көрінісін 
дөңгелете суреттеп беретін метонимиялық принциппен жазылған кəдімгі новелла. Оларды 
тебіренбей, еміренбей, көзіңе жас үйірмей оқу мүмкін емес» [7; 357], — деген баға береді. 

Сонымен, ойымызды түйіндер болсақ, жанрлық жағынан бұл еңбек əралуандығымен 
ерекшеленеді: мұнда миф те, аңыз да, əпсана, хикая, қария сөз, тарихи деректер – барлығы да бар. 
Сондықтан, жазылу ерекшелігіне қарап еңбекті фольклорлық-тарихи шығармаға жатқызуға болады 
деген ойдамыз.  

А.Сейдімбектің бұл еңбегін қорытындылай келе, мынадай баға беруімізге болады: 
– қазақ халқының тарихына, этноқұрылымына қатысты шежірелік деректердің мəн-маңызы 

айрықша екендігін дəлелдеген; 
– ру-тайпалар тарихын зерттеп-зерделеу арқылы елдің біртұтастығына іріткі салған 

трайболизмге қатысты қазақ халқында жүзге бөлінушілік əкімшілік-аумақтық (территориялық) 
бөлініс үшін қолданылғандығын баса айтып, қазақ ұлтының біртұтас этнос екендігін дəлелдеп 
берген; 

– қазақтың туысқандық жүйесіне қатысты тың деректер беріліп, туысқандық атаулар жүйесінің 
түзілімін реттеп берген;  

– қазақ халқының үш жүзінің, жүзден тыс ру-тайпаларына қатысты, аттас ру-тайпалар мен 
сіңісті руларға қатысты, ру-тайпалардың лақап атаулары туралы, ру-тайпаның атауы мен ұранына 
айналған аналар туралы алғаш рет кең көлемде шежірелік деректер берілген; 

– қазақ ру-тайпаларына қатысты аңыз-əңгімелер мен мақал-мəтелдер кең көлемде жинақталып, 
жүйеленген; 

– қазақ этнотопонимдері туралы мəлімет-деректерді жинақтап, ру-тайпалардың ен-таңбалары 
мен ұрандары шежірелік айғақтар негізінде сараланып берілген; 

– қазақ болмысын айғақтайтын этнографиялық пайымдаулар зерделенген. 
Тарихшы-этнологтың аталған еңбегінің идеялық мазмұны терең əрі көтерер жүгі ауыр. Ғалым 

А.Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» еңбегі ұлттық құндылықтарымыздың ішіндегі орны 
ерекше туынды екеніне күмəн жоқ. 
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А.Ж. Абдикадирова 

Устная история казахов – духовное наследие народа 

В статье рассмотрены устная история и родословная казахского народа. Дан научный анализ работ по 
исследованию одного из направлений устного народного творчества – родословной, которая 
передавалась из уст в уста. Были исследованы жанровые особенности родословной, упоминается об 
исследованиях, которые проводились до этого времени. Рассказывая об истории исследования 
казахской родословной, автор рассматривает труды Х. Досмухамедулы, К. Халида, 
Ш. Кудайбердиулы, М. Копеева, С. Муканова, Х. Аргынбаева, М. Муканова, В. Вострова. Устная 
история является огромным вкладом в духовное наследие народа, с этой точки зрения исследования 
ученого А. Сейдимбека занимают особое место. Он придавал большое значение данному 
направлению в литературном творчестве казахского народа. В статье рассмотрены исследовательские 
труды А. Сейдимбека, посвященные устной истории.  

Ключевые слова: устное народное творчество, фольклор, родословная, духовное наследие, устная 
история, литература, легенда, пословицы и поговорки, миф. 

 

A.Zh. Abdikadirova 

The oral history of the Kazakhs — is the spiritual heritage of the people 

This article deals with the oral history and the genealogy of the Kazakh people. There is scientific analysis of 
works on the study of one of the directions of oral folk art is given - the genealogy, which was passed from 
mouth to mouth. Genre features of the genealogy were considered, mention is made of the studies that were 
conducted before this time. Talking about the history of the study of the Kazakh genealogy, the works of 
H. Dosmukhameduly, K. Khalid, Sh. Kudayberdiuly, M. Kopeev, S. Mukanov, H. Argynbayev, M. Mukanov, 
V. Vostrov are considered. Oral history is a huge contribution to the spiritual heritage of the people, from this 
point of view, the study of the scientist A. Seydimbek occupies a special place. He attached great importance 
to this trend in the literary work of the Kazakh people. The article deals with the research works of 
A. Seydimbek devoted to oral history. 

Keywords: oral folk art, folklore, genealogy, spiritual heritage, oral history, literature, legend, proverbs and 
sayings, myth. 
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Жаңа əліпби жəне тіл мүддесі 

Түрлі объективті жəне субъективті  себептерге байланысты соңғы жүз жылда үш рет əліпбиін 
ауыстырған қазақ жазуы қазір үлкен өзгеріс алдында тұр. Қазақ жазуын латын графикасына көшіру 
мезгілі жеткен мəселе екеніне Қазақстан қоғамында болып жатқан талқылаулар дəлел бола алады. 
Дүниежүзіндегі халықтардың басым бөлігі пайдаланып отырған латын графикасына жазуларын 
көшіру мəселесі шалғай шетел мен таяу шетелдерде дүркін-дүркін көтеріліп отырады. Ал қазақ тілі 
жазуын латын графикасына ауыстыру себептерінің бірі ретінде қазақ тілі дыбыстарын кирилл əрпімен 
таңбаланатын дыбыстар образынан ажыратуға, дыбыс үндестігін сақтауға мүмкіндік беретінін атауға 
болады, яғни бұл қазақ тілін өзгетілді аудиторияда оқытуды жеңілдететін педагогикалық, 
лингвистикалық себеп ретінде атала алады. Жаңа емле ережелерін нормативтік акт ретінде бекіту 
қажеттігі байқалады. 

Кілт сөздер: қазақ жазуы, латын графикасы, тілдік жағдаят, емле ережелері, əлеммен интеграцияны 
жеделдету. 

 

Жазу – тілді жаңғыртудың, орнықтырып, бекітудің құралы. Сол себептен де əр ұлттың тілі өзінің 
даму тарихында жазудың ең қолайлы, тиімді, үнемді, оңай игерілетін түрін қолдануды мақсат етеді.  

Қазақ əліпбиі де түрлі себептерге байланысты соңғы 100 жылдың мұғдарында бірнеше рет 
өзгерді. Тарихи бастауы көне сына немесе руникалық жазулармен тікелей байланысты қазақ əліпбиі 
дүние жүзіне кең тараған араб, кирилл, латын графикасын пайдаланып келді. Аталған графикаларды 
пайдалану туралы шешімнің əрқайсысы қабылданған кезде қазақ қоғамының жағдайы түрліше 
болғаны аян. Түркі халықтары бірнеше ғасыр қолданған араб жазуын жетілдірген А.Байтұрсынұлы 
ұсынып, біраз уақыт қолданыста болған төте жазу сол кездегі қазақ зиялылары мен жаңа оқып жатқан 
жастардың іс-əрекетін, пікірін, ұлттық сананың өзгеруін бір арнаға бағыттаушы күш, құрал ретінде 
қызмет атқарса, одан кейін латын жəне кирилл таңбасын қабылдау идеологиялық, практикалық 
мақсатты көздейтін, жоғары биліктің араласуынан туындаған таза саяси шешім болды. Соған 
қарамастан, қазақ халқы аталған əліпбилерді тез меңгеріп, жазу арқылы өзінің мəдени, рухани 
құндылықтарын жарыққа шығарып отырғаны белгілі.  

Ұлттық тілімізді сақтау, əлеммен интеграцияны жеделдету мақсатында қазақ жазуын латын 
графикасына көшіру туралы пікірлер билік тарапынан алғаш айтылғалы да 10 жылдан аса уақыт өтті. 
Ал бұл уақытта кезінде Совет Одағында болған түркі тілдес халықтардың біразы өз жазуын 
латпницаға ауыстырғанына да 6-7 жыл болған еді. 

Зерттеушілер жазуды жаңа əліпбиге көшірудің мəдени-əлеуметтік, лингвистикалық, 
экономикалық, саяси, психологиялық, тарихи, ақпараттық, педагогикалық себептері болатынын 
көрсетеді. Осы орайда қазақ жазуын латын графикасына көшіру де мезгілі жеткен мəселе екеніне 
қазіргі Қазақстан қоғамында болып жатқан талқылаулар дəлел.  

Алғаш академик Ə. Қайдардың қазақ жазуын латын графикасына көшіру туралы мақаласы 
қоғамда əрқилы пікірлер тудырып, тілші-ғалымдардың ой-тұжырымдары көптеген ғылыми-көпшілік, 
ғылыми басылымдарда жарияланған еді. 2006 жылы ресми түрде қозғалған соң бұл мəселе туралы 
пікірталас қыза түсті, оның дəлелі – 2007 жылы шыққан «Латын графикасы негізіндегі қазақ əліпбиі: 
тарихы, тағылымы жəне болашағы» атты жинақ [1]. Осы жылы Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігінің арнайы құрылған комиссиясы қазақ тілін латын графикасына көшіру туралы 
талдамалық анықтама дайындап, бұл өзгеріске жұмсалатын қаржы көлемін жобалап көрсетті. Одан 
кейін де латын графикасына көшу мəселесі билік тарапынан екі мəрте көтеріліп, қазақстандықтар 
арасында қызу талқыланды. Ал 2017 жылдың қыркүйегінде ұсынылған латын графикалы қазақ 
əліпбиі медиакеңістікте, əлеуметтік желілерде ешкімді бейжай қалдырмағаны да мəлім. Осы 
талқылаулардың мазмұны бұдан 10 шақты жыл бұрын белгілі ғалым Н. Уəли көрсеткен латын 
графикалы қазақ жазуының апологеттері мен оппоненттерінің уəждерінен аса алмағанын көрсетіп 
отыр [1, 2]. 



Жаңа əліпби жəне  тіл мүддесі 

Серия «Филология». № 2(90)/2018 21 

Готикалық, соның негізінде пайда болған классикалық латын əліпбиін қазіргі кезде əлем 
халықтарының басым бөлігі пайдаланып отыр. Тіпті сакралды мəтіндер жазылған араб тілі де қазір 
ішінара латын қаріптерін пайдаланатыны белгілі.  

Жазуды өзгерту, жаңа əліпбиге көшіру немесе əліпбиді жетілдіру тек Қазақстанда ғана емес, 
басқа мемлекеттерде  де жүзеге асырылып жүргені жасырын емес, мəселен, өзіміз ұзақ  уақыт 
пайдаланып келген кириллицаны латын графикасына алмастыру туралы пікір Ресейде де айтылғаны 
тарихи факт, яғни 1929 жылы РСФСР Халық ағарту комиссариаты орыс алфавитін латын таңбасына 
көшіру жөнінде комиссия құрып, 1930 жылы оның жетекшісі профессор Н.Ф. Яковлев өз 
мақаласында орыс жазуының үш нұсқасын ұсынды, сондай-ақ бұл мəселе 2000 жылдардың басында 
көтерілгені де ақиқат [3]. 

Қазір жер шарының басым бөлігінде оқытылып, халықаралық, этносаралық тілге айналған 
ағылшын тілінің əліпбиі жаңа технологиялардың пайда болуымен байланысты ХХ ғасырда 
жетілдірілгені де шындық. Осы жерде атақты Б.Шоу ағылшын тілінің жазуын жеңілдету, 
оңтайландыру, жетілдіру үшін жаңа əліпби жасаушыларға 5000 фунт стерлинг мұраға қалдырғанын 
айта кетсек те болады, яғни қазіргі кезде дүние жүзіне кең тарап, ресми жəне бейресми түрде əлем 
тілдерінің бірі де бірегейіне айналып отырған тілдің өзі белгілі бір кезеңде белгілі бір тұрғыда 
жетілдіруді қажет еткені байқалады. 2017 жылдың сəуір айында украин əліпбиінің латын 
графикасындағы нұсқасы тəжірибе ретінде ұсынылды. Сондай-ақ бұл идея алыс шетелдерде де 
оқтын-оқтын көтеріліп қоятыны бұқаралық ақпарат құралдарынан белгілі. Мəселен, жазуларын 
латын графикасына көшіру мақсатында Қытайда 1958 жылы пиньинь цзыму нұсқасы ұсынылды, яғни 
шетелдіктерге қытай тілін үйретуді жеңілдету мақсатында қытай фонетикалық əліпбиі қабылданып, 
иероглифтер латын əріптерімен таңбаланды. Бұл жүйе 1982 жылы қытай иероглифтерін латын 
əріптерімен таңбалау үшін халықаралық стандарт ретінде бекіген, ал мұның өзі қытай тілін əлемдік 
деңгейде таратуға, үйретуге кеңінен жол ашты. 

Ал Жапонияда иероглифтерді латын əріптерімен таңбалау жүйесі ромадзи деп аталған əрі ол 
1548 жылы алғаш пайда болған. Бұл жазу түрлі саяси, əлеуметтік, этноиденфикациялық себептерге 
байланысты бірнеше рет өзгерді. Елдің дүниежүзілік экономикалық үдерістердің көшбасшысы 
ретінде танылуына байланысты, жапон тілін шетелдік азаматтарға үйретіп, меңгертуді жеңілдету 
мақсатында бірнеше халықаралық стандарт жасалды, нəтижесінде Нихон сики, Кунрей сики аталатын 
екі нұсқа жекелеген секторларда қолданылады, жапон атаулары халықаралық деңгейде осы 
нұсқалармен таңбаланады.  

Сонымен, қазақ əліпбиін соңғы деректері бойынша, дүние жүзінде тек 12 мемлекет қана 
қолданатын кириллицадан барлық құрлықта көптеген халықтардың жазу жүйесіне негіз болған латын 
графикасына көшіру туралы шешім қабылданды. 

Қазақстан – қазақ ұлтынан басқа көптеген ұлттар мен ұлыс өкілдері тұратын мемлекет. Бұл 
күндері өзіне тəн қалыптасқан əлеуметтік-коммуникативтік жүйесін əр алуан қызметтегі 128 тіл 
құрайды. Егер осы тілдерді қоғамдық өмір салаларындағы қызметі мен орнына, сөйлеушілер санына 
қарай топтар болсақ, онда еліміздегі тілдік жағдаят 4 тілдік топпен сипатталады. Олар: мемлекеттік 
тілді ұстанушылар; ұлтаралық қатынас тілі мəртебесіне ие, қазір де көптеген салаларда мемлекеттік 
тілмен қатар ғана емес, одан да жиі қолданылатын орыс тілін қолданушылар; қоғамдық қызметі аясы 
алғашқы екеуінен тар, жекелеген облыс, аудан көлемін тығыз қоныстанған кейбір этностар тілі; тек 
тұрмыстық-отбасылық деңгейде қолданылатын тілдер. Соңғы екі тілдік топқа ана тілдері 
генетикалық жағынан қазақ тілімен туыс түркітілдес халықтардың өкілдері де кіреді. Аталған тілдік 
топтар мүшелерінің қазақ тілінің латиницаға көшірілуіне қатысты алаңдаушылық білдіретіні заңды, 
дегенмен бұл олардың конституциялық құқығына кедергі келтірмейді, себебі оқу орыс тілінде 
жүретін білім мекемелері мен орыс тілінде шығатын БАҚ-та кириллица біраз уақыт сақталатыны 
сөзсіз. 

Қазақ жазуын латын графикасына көшіру тарихи, саяси, əлеуметтік себептерге байланысты 
шартарапқа шашырай орналасқан қазақтардың өзара қарым-қатынас жасауына, рухани, мəдени 
тұрғыда туған жерінде өмір сүріп жатқан қандастарынан ажырап қалмауына, ғылым көшінің басында 
тұрған əлемдік ғылыми, технологиялық, инновациялық үдерістерден тыс қалмауға, түркі тілдес 
халықтармен бір ақпараттық кеңістік құруға, қазақ тілін үйренушілер психологиясындағы 
кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. 
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Қазақстан Республикасында өзге ұлт өкілдеріне мемлекеттік тілді үйрету мəселесі өткір 
қойылып отырғаны белгілі. Мұның шешімін табудың бір жолы да осы латын таңбаларына көшу деген 
пікірдеміз. 

Өткен ғасырдың 40-жылдарынан бастап қолданылып келе жатқан кириллицаның қазақ тілінің 
дыбыс жүйесіне, емлесіне, сөз сазына, үндесіміне тигізген зияны күнделікті өмірде жиі кездеседі. Бұл 
орайда сөз ішіндегі бір буынның ерекше айтылуына, яғни бір буынға екпін түсетініне үйренген  
орыстілді адамға тəн фонетикалық құбылыс  аканье  елімізде тұратын орыстілді тұрғындар ғана емес, 
қазақтілді отандастарымыздың сөзінде берік орныққаны байқалады, яғни түрлі топонимдер,  
материалды дүниенің атаулары, кірме сөздердің бірінші буынындағы о дыбысы а ретінде 
дыбысталып жүр, мысалы, Москва – Масква, Тойота – Тайота, орфография – арфаграфия т.б. Тек 
өзге тілдерден  ауысқан кірме сөздер ғана емес, байырғы қазақ сөздері де осындай өзгеріске ұшырау 
нəтижесінде өз мағынасынан айрылып, ұлттық сипатын жоғалтып жүргені де жасырын емес, 
мəселен, Оспан – Аспан, Олжас – Алжас, Шолпан – Шалпан, Сораң – Сарань, ал кейбір сөздер тіпті 
екі мəрте осындай дыбыстық бұрмалауға ұшыраған: Төкен – Токен – Такен; Өміргүл – Омиргуль – 
Амиргуль. Осындай фонетикалық бұрмалаумен беріліп жүрген Ақан сері – Ахан серэ, Ақтөбе – 
Актюбе, «Таңсəрі» – «Тансари», басқа да онимдерді атауға болады. Бұл адам санасында күрделі 
психологиялық үдеріс нəтижесінде қалыптасқан бір тіл, яғни орыс тілі, дыбысының образын екінші 
тіл – қазақ тілінің дыбысына көшіру немесе  орнына жұмсау нəтижесінде пайда болған бұрмалаулар, 
ал бұл дегеніміз – ұлттық тіл мүддесіне қайшылық.  

Осыған байланысты 1926 жылы түркологтердің Бакуде өткен І съезінің қарарын еске түсіруге 
болады. Онда түркі тектес халықтардың жаңа əліпбиін жасау барысында төмендегі мəселелерді 
ескеруге шешім қабылданған еді:  

 орыс графикасының əріптерін алмау;  
 қосар əріп алмау;  
 диакритикалық белгі алмау,  
 бірдей дыбыстарға əріп алмау;  
 жіңішке дауыстыны таңбаламау;  
 кірме сөздерді айтылуы бойынша игеру;  
 кірме сөздерді түпнұсқа тілдегі түрінде алу; 
 кірме сөздер үшін таңба алмау; 
 кірме сөздерді үндестік заңына бағындыру; 
 халықаралық сөздердің соңындағы дауыстыларды қысқарту;  
 кірме сөздерде о əрпі тұрса, оны [о] дыбысы етіп айту [4].  
Бұл шешім сол кездің өзінде Совет үкіметінің қатаң бақылауында болса да,   орындалмағаны 

байқалады, оған дəлел — Н. Төреқұловтың, Х. Досмұхамедовтің жəне 1929 жылы бекітілген қазақ 
əліпбилері. Аталған ережелердің соңғысының сол кезде де, кейін кириллицаны қабылдаған кезде де 
сақталмауы қазір қазақ тілінің, жоғарыда көрсетілгендей, орыс орфоэпиясын пайдалануына əкелгенін 
байқатады.   

Əрине, ол кездегі жағдай мен қазіргі қазақ қоғамының латын графикасына ауысу кезіндегі  
сауаттылық, білім беру деңгейін, педагогикалық-əдістемелік мүмкіндіктерін, ақпараттық, техника-
технологиялық, экономикалық əлеуетін салыстыруға келмейтіні ақиқат, алайда  қазақ тілінің емле 
ережелерін жасағанда ескеретін мəселелердің бірқатарын осы құжаттан байқауға болады.  

Қазақ тіліне сөз ішіндегі, сөз бен сөз арасындағы дыбыс үндесімі тəн болса да, қазір сөйлеуде 
орфографияны сақтау жиі кездеседі, мəселен, қашан гелдің? Кім гелді? деудің орнына жазылуына 
сəйкес Қашан келдің? Кім келді? деп дыбыстау қазақ тілінің əуезділігіне нұқсан келтіретіні сөзсіз. 

Кирилл таңбасы халқымыздың ұлттық танымын, мүддесін аяқасты етіп жүргенінің бір көрінісін 
қазіргі Интернеттен байқауға болады.  Қазақстан кеңістігінде кеңінен қолданылатын Mail.ru желісі 
қазақ сөздерін автоматты түрде орыс тілінде септеп жібереді, мəселен, «Вы знакомы с Улыкбьком 
Есдаулетовым, Аркой Ақшамы?», яғни сөз тіркесімен берілген газет атауындағы алғашқы компонент 
сыртқы тұлғасына байланысты женский родта қабылданып, септелген. Тағы бір мысал – 
«Вы знакомы с Шiркiн Қазақтың тойына не жетсiном, Сагындыком Абильгазином и ещё 5?». 
Келтірілген мысал да жоғарыда аталған құбылыстың бір түрі, тек техникалық деңгейде, яғни сөздің 
сыртқы тұлғасына байланысты грамматикалық категория көрсеткіші жалғанып тұр. Ал мұның өзі 
кириллицаны пайдаланып отырған қазақ сөздерін техника танып біле алмайды деген сөз. Дəл осы  сөз 
тіркесі мен сөйлем латын графикасымен берілсе, мұндай қателік жіберілмес еді. 
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Жылжымалы екпінге ие орыс тілінің əсерімен қазір қазақ тіліндегі сөздердің, əсіресе 
антропонимдердің дыбысталуында екпіннің ауысуы байқалады, мəселен, Жазира есімінің соңғы 
буынына түсетін екпін қазір екінші буынға ауыстырылып айтылып жүр. Туыстық атауларды 
білдіретін сөздерге орыс тілінің еркелету-кішірейту мəнді жұрнақтарын жалғап қолдану да кең 
тараған құбылыс.    

Аталған мəселелерді қазақ жазуын латын графикасына көшірудің лингвистикалық жəне 
педагогикалық себептерінің бір тармағы ретінде тануға болады.  

Қазір республика жұртшылығы латын таңбасындағы қазақ жазуының ресми билікке ұсынылған 
үш нұсқасымен таныс. Осы орайда латын графикасына негізделген қазақ жазуының посткеңестік 
кезеңдегі алғашқы нұсқалары ХХ ғасырдың 90-жылдары ұсыныла бастағанын айту кету керек, 
оларда дыбысты əріп, əріп тіркесі, диакритикалық таңба жəне дəйекше арқылы беру ұстанымдары 
басшылыққа алынды да, əліпби нұсқасын əзірлеушілер нақты бір тоқтамға келе алмады.  

2017 жылдың 11 қыркүйегінде Ш. Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық 
координациялық-əдістемелік орталығының директоры Ербол Тілешов таныстырған қазақ жазуының 
жаңа нұсқасына 25 əріп енгізіліп, ол диграф жүйесіне негізделді. Осыған байланысты орфографиялық 
жаңа ережелер қабылдануы керек делінгенмен, осы нұсқаның өзі көп сұрақтар туындатты. Осы 
нұсқаны баспа мəтіндерде пайдалануда басы артық диакритикалық белгілер болмайтындықтан,  
көзбен көріп,  қабылдауда нейропсихологиялық кедергі болмайды əрі экономикалық тұрғыдан тиімді 
дегенмен, аталған нұсқа қазақ ұлтының жазба коммуникациясына нұқсан келтіретіні, яғни 
қазақжазулы адамның көзшалымы сөзді əріп тіркесі ретінде қабылдайтындықтан, диграфтар мəтінді 
қабылдауды қиындататыны ескерілмеді.  

Қазақ жазуын латын графикасына көшіру үшін тек ағылшын тіліндегі пернетақтаны ғана емес, 
неміс клавиатурасының жекелеген таңбаларын да, мəселен, біздің төл дыбысымыз «ө-ге» ұқсайтын 
дыбыстың таңбасын — умлаут белгісін (Österreich – Австрия, lösen – шешу, böse – ашулы, das Öl – 
май) пайдалануға болушы еді. Сондай-ақ ə, ү, ұ дыбыстарын да жеке əріп немесе диакритикалық 
белгімен берген дұрыс əрі бұл техникалық тұрғыдан қиын шаруа емес болса да, жаңа əліпби 
ұсынушылар бұған аса назар аудара қоймады. 

2017 жылдың қазанында апострофқа негізделген екінші нұсқада əріптер саны алғашқысына 
қарағанда көбейгенмен, ол да қазақ тілінің дыбыстар құрамына қатысты дүдəмалды жоя алмағаны 
соңғы кездегі пікір, талқылаулардан байқалып отыр.  

Бұл əліпбидегі 9 таңбаның апострофпен берілуі психологиялық, семантикалық жəне 
технологиялық тұрғыдан сөздің тұтастығын бұзып, оқуды қиындатады əрі  баспа мəтінді оқуға 
медициналық тұрғыдан қолайсыз, көзді тез шаршатады.  

Ал ҚР Президенті Жарлығымен бекітілген үшінші нұсқада  диакритикалық белгі арқылы жəне 
диграфтар арқылы таңбаланған 32 əріп бар, ол алдыңғы екі нұсқаға қарағанда едəуір жетілдірілген 
деп есептеледі.  

Қалай дегенмен де, бұл əліпби қолданысқа енгізілмей тұрып, қазақ тіліндегі дыбыстар саны 
нақтылануы тиіс,  кірме сөздердің дыбысталуы мен жазылуы (ashana – асхана əлде ашана), бұрын сөз 
мағыналарын саралау (дифференциациялау) үшін қолданылған əріптерді таңбалау (hat, qat) мəселесі 
шешілуі қажет,  емле ережелері түзілуі керек.  

Қазіргі кезде мектеп, орта арнаулы жəне жоғарғы оқу орындарында қазақ тілінің дыбыстар 
жүйесі түрліше көрсетілген, мəселен, орта мектепте 12 дауысты, 26 дауыссыз, жоғары оқу орны 
бағдарламасында 12 дауысты, 25 дауыссыз делінеді. Ал «Қазақ грамматикасында» қазақ тілінің 
дыбыс жүйесін 9 дауысты, 17 дауыссыз дыбыс құрайтыны əрі ол эксперименталды түрде 
нақтыланғаны келтірілген, яғни ғылыми зерттеу нəтижелері орта мектеп пен орта арнаулы оқу 
орындарында айтылмайды деген сөз, сондықтан латын графикалы қазақ əліпбиі үшін бұл айрықша 
маңызды.  

Сондай-ақ қазақ жазуын кирилл таңбасына көшіру барысында қабылданып, қазірге дейін  əр 
деңгейдегі оқулықтардағы қазақ тілі дыбыс құрамын анықтауда, емледе қиындық тудырып отырған и 
əрпін атап айту керек. Бұл əріптің түрлі дыбыстар тіркесімін беретініне қарамастан, ол мектеп жəне 
орта арнаулы білім бағдарламасында дауысты дыбыстардың қатарында аталып, кейде дауыссыздың 
қызметінде жұмсалады делініп, ғылымның соңғы тəжірибелік нəтижелеріне қайшы болса да, тіл 
үйретуде, сауатты сөйлеу, жазуда қиындықтарға ұшыратып отырғаны белгілі. 

Соңғы кездері орталық басылым беттерінде, қалың көпшілік арасында айтылып жүрген 
ұсыныстың бірі – кірме сөздерді айтылуы бойынша, қазақ тіліне барынша бейімдеп алу, мəселен, 
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режім, станса, мəйкі т.б. Мұндай сөздердің ауызекі сөйлеуде өзгеріске түсетіні дұрыс, бірақ жазба 
коммуникацияда бұлардың бұрмаланып жазылуы қазақ тілінің жетілуіне, мəдениетінің ілгерілеуіне 
қаншалықты ықпал етеді? Емлеге қатысты жаңа ережелерді түзу барысында бұл да ойланатын сұрақ. 

Жалпы, емле ережелері де қазақ тілі графикасының ауысуына (1912, 1929, 1940 жж.) 
байланысты ХХ ғасырдың І жартысында бұқаралық ақпарат құралдары бетінде, үлкенді-кішілі 
жиналыстарда мұғалімдер, оқытушылар, филолог-мамандар, қалың жұртшылықтың қатысуымен 
талқыланып, түрлі ұсыныстар айтылғаны мəлім. Қазақтың байырғы сөздерінің, жекелеген 
қосымшалардың, біріккен, басқа да күрделі сөздердің, терминдердің, кірме бірліктердің жазылуына 
қатысты ұсыныс-пікірлер жинақталып, тек 1957 жылы ғана Қазақ ССР Жоғары Советінің  
Президиумы бекіткен «Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелері» қабылданып, ол 1983 жылы 
толықтырылып қайта бекітілді. Ұзақ уақыт бойы бұл ережелердің қолданылуы міндетті болып, қалың 
көпшіліктің сауаттылығына, тіл мəдениетінің жетілуіне, тіліміздің нормалануына игі əсер еткені 
анық. ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында тіл дамуымен, орыс орфографиясының 
ықпалымен қазақ тілінің емле ережелерінде де қайшылықтар көбейе бастады, ал бұл көп жағдайда 
соңғы шыққан орфографиялық сөздіктерге сүйену халық көкейінде көптеген сұрақтардың 
туындауына, жазуда емле ережелерінің сақталмауына, халық сауаттылығының төмендеуіне əкеліп 
отыр деуге болады. Қазақ тілінің латын графикасына ауысуына байланысты жасалатын емле 
ережелері де талқыланып, бір ізге түскен соң үкімет тарапынан нормативтік акт (заң, қаулы, кодекс) 
ретінде қабылданса, көптеген сұрақтардың шешімі табылар еді.   

Қорыта айтқанда, қазақ тілін латын графикасына көшіру аса маңызды реформа болғандықтан, 
оны жүзеге асыруда аталған мəселелерді нақты шешу жолдары жан-жақты зерделенгені дұрыс.    
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А.С. Адилова 

Новый алфавит и интересы языка 

Казахская письменность, поменявшая графику три раза в течение последних 100 лет вследствие 
различных объективных и субъективных причин, стоит перед большой реформой. Обсуждения 
в казахстанском обществе свидетельствуют о том, что перевод казахской письменности на латиницу 
— давно созревший вопрос. Проблема перевода своей письменности на латинскую графику, 
используемую большинством народов всего мира, время от времени поднимается в дальнем 
и ближнем зарубежье. Одной из причин перевода казахского алфавита на латинскую графику можно 
назвать изменение образа звуков казахского языка, которые закреплены в сознании обучаемых как 
звуки русского языка, а также возможность сохранения гармонии звуков. Это, в свою очередь, 
облегчит обучение иноязычных граждан казахскому языку. Необходимо законодательно закрепить 
новые орфографические правила. 

Ключевые слова: казахская письменность, латинская графика, языковая ситуация, орфографические 
правила, ускоренная интеграция с миром. 

 

A.S. Adilova 

New alphabet and interests of language 

The Kazakh writing which has changed graphics three times within the last 100 years owing to various 
objective and subjective reasons faces big reform. Discussions in the Kazakhstan society demonstrate that the 
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translation of the Kazakh writing into Latin - long ago the ripened question. The problem of the transfer of 
the writing to the Latin graphics used by most of the people of the whole world time from times rises in the 
foreign and neighboring countries. One of the reasons the translation of the Kazakh alphabet on Latin 
graphics it is possible to call change of an image of sounds of Kazakh which is fixed in consciousness of 
trainees as Russian sounds, and also a possibility of maintaining harmony of sounds. It in turn will facilitate 
training of foreign-language citizens in Kazakh. It is necessary to fix new spelling rules legislatively. 

Keywords: Kazakh writing, Latin graphics, language situation, spelling rules, accelerated integration with the 
world. 
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Оn the question of interference of «language policy»,  
«language planning» and «language ideology» concepts 

The key concepts of modern sociolinguistics: «language policy», «language planning» and «language ideolo-
gy» can be defined variously and that demonstrates the diversity of scientists’ views on their content. In this 
article, the authors have attempted to analyze existing, often opposing, approaches – how to define the con-
tent of these concepts, how to demonstrate the heterogeneity of their terminological field, how to identify and 
to establish correlations of the analyzed concepts. The article presents an analysis of the above-mentioned 
concepts of both domestic and foreign linguistic scientists who consider these concepts by the type of rela-
tionship between them. As a result, the authors have come to the conclusion that «language policy», «lan-
guage planning» and «language ideology» are interdependent. The authors used such general scientific meth-
ods of research as analysis and synthesis, comparison and generalization, and systems-based approach. 

Keywords: sociolinguistics, language policy, language ideology, language planning, linguistic situation, lan-
guage status, language management, language landscape. 

 

Language from the sociolinguistic point of view must be considered in its social context, since it func-
tions in a society with a certain social structure. The central aspect here is public multilingualism. Currently 
there are practically no monolingual societies, and conversely, communities where two, three, and more lan-
guages function simultaneously prevail. In this case, as the main task, sociolinguistics determines the study 
of the interaction mechanisms of the several languages functioning. Language processes in society are signif-
icantly influenced by the language policy of the state, language ideology and language planning. An im-
portant factor in shaping and changing the linguistic situation in the country is the language policy. At the 
same time, the content and delineation of the terms «language policy» and «language planning» are debata-
ble. In domestic and foreign linguistics there is a variety of approaches of solving this issue, which indicates 
the heterogeneity of the terminological field of these concepts. 

Analysis of content determining approaches of the concepts «language policy» and «language plan-
ning» and their correlation in the works of linguists had showed that quite often the term «language policy» 
is identified with such concepts as «language construction» and «language planning» (A.D. Schweitzer, 
J. Fishman, J.L. Bianco, M.I. Isayev and others). However, most scientists are of the opinion that the con-
cepts of «language policy» and «language planning», in spite of their similarity, should be delineated. Thus, 
E. Haugen, L.B. Nikolsky defines language planning as one of the forms or part of language policy; 
M. Herriman and B. Barnaby, G. Schiffman, R. Bugarski consider language planning as the actual imple-
mentation of language policy; R. Baldauf defines the language policy as a large-scale and national planning, 
usually carried out by the government, in additon, like C. Ferguson considers language policy as a statement 
of intent, and language planning as the implementation of language policy; the same opinion is shared by 
Russian sociolinguists N.B. Vakhtin and E.V. Golovko, who define the language policy as part of the overall 
policy of the state, and language planning as an implementation of language policy. 

The opposite opinion in the delineation of the concepts «language policy» and «language planning» is 
expressed by D. Crystal and R. Kaplan, who consider language policy as a component of language planning; 
M. Fetts, who argues that language policy is nothing more than the practical implementation of language 
planning.  

Since the definitions of «language policy» and «language planning» vary among researchers, it is im-
portant to consider them in details. According to A.D. Schweitzer, the well-known Soviet linguist, the lan-
guage policy can be understood as «the totality of measures taken by the state, the party, the class, the social 
grouping to change or preserve the existing functional distribution of languages or linguistic subsystems, to 
introduce new or preserve the linguistic norms that are being used» [1; 117]. 

For V.I. Belikov and L.P. Krysin, language policy in the context of multiethnic and multilingual coun-
tries represents state’s practical measures aimed at maintaining the status of the state language, its functions; 
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protection of the monopoly use of the state language in the most important social spheres; regulation of the 
use of «local» languages, etc. One of the main tools of language policy is the laws on languages [2; 263]. 

French linguist J. Rousseau examines the language policy from two positions: general and private, and 
identifies it with «any decisions taken by the state or any other eligible social body aimed at using one or 
more languages in a given territory (from a general position), ..., and the regulation of its or their use (from 
the position of the private)» [3; 97]. According to a definition provided by V.A. Avrorin, the language policy 
is a system of measures «conscious regulating the influence on the functional side of the language ...» 
[4; 28]. 

The above definitions of «language policy» are consonant with the concepts of «language planning» 
and «language construction» and are synonymous with them. 

Russian sociolinguists N.B. Vakhtin and E.V. Golovko had proposed a definition for «language policy» 
as part of the overall policy of the state, which adopts the basic principles of the policy regarding the lan-
guages functioning on its territory, and implements this policy in the form of language planning [5; 163]. 
A similar view is held by G. Schiffman, who believes that «linguistic policy refers primarily to the policy of 
society in the field of language communication, namely the set of views, principles and decisions reflecting 
the attitude of the community to the speech repertoire and communicative potential» [6; 3]. 

The broader meaning of «language policy» we might observe in the works of Y. Desheriyev, R. Kaplan, 
N. Mechkovskaya. Thus, Y. Desheriyev considers the language policy as «a set of ideological principles and 
practical measures to solve language problems in society, the state» [7; 345]. In this sense, the term «lan-
guage policy» to a certain extent corresponds to the definition of «language planning». R. Kaplan considers 
the language policy as a set of ideas, laws, norms, rules and actions aimed at achieving the desired changes 
in the language situation in society, group or system [8; 4]. 

N.B. Mechkovskaya views the language policy as all kinds of conscious activity of society aimed at 
regulating the use of language. At the same time, N.B. Mechkovskaya, like E. Haugen, defines the term 
«language policy» as a general designation of any practice of conscious influence on the language situation, 
practices both positive and negative (restrictive and destructive), and the terms «language construction» and 
«language planning» are considered as a kind of language policy, namely as a positive policy aimed at 
strengthening the communicative and social capabilities of specific languages [9; 199].  

The German linguist K.M. Riehl provides the same definition of «language policy»; he treats this con-
cept as «activities and rules that affect the status and public functions of different languages - especially in 
multilingual countries and international organizations. Activities and rules are understood to mean all activi-
ties designed to modify or influence natural language practice within a certain group. Such impact can occur 
through simple social intervention (for example, one specific language is established within one organization 
/ firm) or by planning at the political level (language legislation); it is also possible by direct intervention in 
the language situation» [10; 73]. 

Domestic linguists E.D. Suleimenova, Z.S. Smagulova, N.Zh. Shaimerdenova actively deal with issues 
of co-functioning and the relationship of national languages, studying the social essence, development and 
functions of languages used in Kazakhstan. In their works we find a rather detailed definition of the term 
«language policy», which means «an integral part of the national, social and cultural policies; the sphere of 
activity of the state, connected with regulation of language relations in a society. Language policy indicates a 
strategic course in the development of the language relations of society, usually enshrined in the Constitution 
and special national programs. At the center of language policy, «..., there are problems of power, its acquisi-
tion, organization and use» [11; 72]. 

Analysis of the language policy’s definitions of domestic and foreign linguists demonstrates the unity of 
all linguists in the fact that language policy is the prerogative of the state and the ruling elite to regulate lan-
guage relations within a certain society. In its most general form, language policy can be represented as a 
part of the general policy of the state (national, social) with respect to languages functioning in a multilingual 
society, which provides for the regulation of language relations in society and the state. The purpose of lan-
guage policy is to preserve or change the status of the language or the language situation as a whole. This is 
shown through the adoption of laws and regulations. At the same time, educational institutions and the mass 
media introducing new language norms, and also disseminating metalinguistic discourses about the correct 
use of language, are important instruments for implementing language policy. 

After thorough consideration of «language policy» concept we adhere to the opinion of such linguists as 
E. Haugen, L.B. Nikolsky, M. Herriman, B. Barnaby, G. Schiffman, R. Bugarsky, R. Baldauf, G. Ferguson, 
N.B. Vakhtin, E.V. Golovko, Y.D. Desheriyev, R. Kaplan, N.B. Mechkovskaya, K.M. Riehl, E.D. Suleimenova, 
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Z.S. Smagulova, N.Z. Shaimerdenov, who differentiate the concepts of «language policy» and «language 
planning»: the language policy of the state is realized in the form of language planning. 

For the first time, the definition of «language planning» was presented by the American linguist Einar 
Haugen in 1959 in «Planning for Standard Language in Modern Norway». Under the language planning 
(Language Planning) E. Haugen understood any impact on the language carried out by official organizations 
or individuals, having an official or unofficial character. The analysis of E. Haugen’s works has demonstrat-
ed the evolution of the interpretation of the concept of «language planning»: from a rather narrow interpreta-
tion of this concept as an activity «for the preparation of normative spelling, grammar and vocabulary, which 
will be guided in their written and oral speech by members of heterogeneous speech collectives» [12; 8] to a 
more general definition of language planning as an «assessment of linguistic change», arguing that «people 
can and do change their language throughout life ...» and, therefore, one can speak of language planning as 
«an attempt to influence this choice» [13; 467]. 

In this case, E. Haugen and C. Ferguson define the nation as the object of language planning [13; 467, 
14; 25]. According to E. Haugen, language planning means deliberately pushing the language change in the 
right direction, but its implementation, ultimately, depends on the speakers of the language, which are the 
last instance in this matter [13; 467]. E. Haugen’s conviction is determining: «wherever language problems 
exist, language planning is required. If the language situation is for some reason felt unsatisfactory, there is a 
need to implement a language planning program» [13; 443].  

Later, in the works of both domestic and foreign linguists, a critical interpretation of the «language 
planning» concept is observed through the expansion and refinement of its content, objects and subjects. 
Thus, the German linguist H. Kloss (1969) supplemented the definition of E. Haugen and added a new object 
of language planning - the status of language - to the language corpus already designated by E. Haugen. The 
new object of language planning is connected «not with the structure or form of language, but with its posi-
tion in relation to the national government ... interested primarily in the status of the language ...» [15; 14]. 

American linguist R.L. Cooper singles out the third object of language planning - mastering the lan-
guage, he has also defined linguistic planning as «purposeful efforts to influence the behavior of other people 
with respect to language acquisition, its structure and rational distribution of language codes» [16; 45]. 

Another interesting point of view proposed by G. Schiffman, who understands language planning as «a 
set of concrete measures undertaken within the framework of language policy with a view to influencing lin-
guistic communication in the community, usually by influencing the development of languages» [6; 3]. 

Domestic linguists E.D. Suleimenova, Z.S. Smagulova and N.Z. Shaimerdenov have combined the re-
search objects of E. Haugen, H. Kloss and R.L. Cooper in their definition of «language planning» and put it 
together and interpreted this concept as follows: language planning is any conscious influence on the lan-
guage situation, moreover, it is a conscious, concrete action to influence the language behavior of native 
speakers with the purpose of changing the functioning of the language (status planning), regulating the struc-
ture of the language (corpus planning), creating conditions for mastering the language (planning mastery), ... 
through political, educational, economic, social and linguistic institutions [11; 73]. 

It is advisable to consider the opposite approaches to the definition of the «language planning» concept. 
Thus, D. Crystal treats language planning as «the creation and implementation of an official policy regarding 
which languages and versions of language should be used in the state» [17; 364]. R. Kaplan believes that 
«the realization of language planning leads to the proclamation of the language policy by the government 
and it is managed by it» [8; 4]. M.I. Isaev identifies the concept of «language planning» with language policy 
and treats it as a concept that unites «the theory and practice of active control over the process of language 
development» [18; 35]. According to M. Fetts, «language planning should be connected with a critical eval-
uation of language policy, where the first provides standards of rationality and efficiency, and the latter tests 
these ideas in practice in order to create more advanced models of language planning» [19; 10]. 

As can be seen from the above according to a number of linguists (D. Crystal, G. Schiffman, 
R.L. Cooper, D. Blommaert, B. Weinstein, D. Robinson), language planning is the tendency of the authori-
ties and the ruling elites to influence by any means the speech behavior of members of society and state. In 
other words, language planning is seen as a conscious impact on the part of the state, the ruling elite, indi-
vidual groups, organizations and even individuals on the language. Therefore, the purpose of language plan-
ning is to influence the behavior of members of society through their language. At the same time, the main 
provisions of language planning are considered from the standpoint: who plans, for whom and how [20; 52]. 

The term «language planning» in modern sociolinguistic research is often replaced by the term «lan-
guage management», introduced by the linguists B. Yernudd and Y. Neustupnyi, after that used by 
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B. Spolsky in his theory of language policy instead of the term «language planning». The achievement of this 
theory is the unification of language planning at the micro-level (namely, the decision to choose a language 
and language behavior in individual discourses) with language planning at the macro-level: at the micro-
level, the management based on discourse is implemented, and at the macro-level - organized language man-
agement. The latter is implemented on the basis of individual social institutions, such as educational institu-
tions, health care institutions, banks, firms and other organizations [10; 77]. B. Spolsky equates vital spheres 
of our life with social institutions in which language management can be carried out, such as family, religion, 
work, legal services, public spheres of activity (mass media), army, government level and others. 

Language management at the macro-level has an impact on the micro-level. Language management at 
the individual level (micro-level) begins when a communication problem has appeared. In this case, the 
speaker tries to solve the problem by repeating what has been said, formulating what has been said in other 
words or in certain cases using another language. Y. Nekvapil defines such language management as «simple 
management». 

Language management at the micro-level can thus affect both individual formulations and the principle 
choice of the language of communication (i.e. what language will be the language of interaction). This 
choice is also stipulated by ideological factors, most often by factors such as prestige, national self-
awareness or elite orientation, professional growth, etc. This kind of language management finds its applica-
tion at the level of social institutions, for example, in the family. In this case, the language policy is imple-
mented within a certain family and is largely determined by the parents. A positive attitude toward language 
governs linguistic behavior and thus leads to the preservation of the language within this social institution. 

Summarizing the above, language planning in general can be defined as the development and imple-
mentation of state measures regulating the use of different languages and linguistic varieties. Language plan-
ning covers a wide range of issues relevant to a multilingual society, for example, the issue of the position of 
national minority languages, the role of academies while maintaining linguistic norms, the influence of the 
media on language use/language practice, the content and appropriateness of spelling reform, stylistic norms 
of publishing activity, etc. 

The questions of language planning are under the jurisdiction of the respective ministries and depart-
ments, academies and committees, becoming the focus of non-state organizations; the actions taken have 
covered both political and legal steps, and unofficial or even illegal actions. The position of population to-
wards these activities varies between absolute approval, reluctant consent, general indifference, soft criticism 
and total rejection. It is necessary to take into account historical, political, economic, religious, legal and so-
cial factors during the process of implementing language planning. Due to the fact that language planning 
has been the subject of research only since the 60s of the previous century, it is still only in the descriptive 
stage, and there is a constant need for detailed studies of various situations in individual countries. At pre-
sent, there are not many studies that reveal the general theoretical foundations of language planning. Coinci-
dently, this issue stirs great interest both from a practical and theoretical point of view. 

As it is known, language planning activities are often divided into two types, depending on whether the 
changes concern primarily the language structure or language use. Corpus planning is aimed at changing the 
structure (corpus) of the language/variety of the language, for example, in the form of spelling, pronuncia-
tion, grammar or vocabulary modifications, up to selecting a specific writing system (accepting a new alpha-
bet, transitioning the alphabet to another font - for example, transition of the Kazakh alphabet from Cyrillic 
to Latin alphabet). With status planning, on the contrary, the order and conditions in which the lan-
guage/variety of languages in society are used, i.e., language is given a new status, for example, for the first 
time it is allowed to be used in court or in official communications [17; 364]. 

Language status planning covers activities aimed at promoting the language status by encouraging and 
supporting its use in wider areas of activity, especially by public authorities, to support and to encourage 
a new nature of linguistic behavior. The purpose of language status planning is to recognize the language 
of the population, the formation of a positive attitude towards language. If language status planning is aimed 
at improving the attitude of the population towards the use of language, the planning of language mastering 
is intended to help population to learn it through the education system and indirectly through its use in the 
media. 

The main participants in the development and implementation of planning programs are language ex-
perts, primarily linguists. Language status planning is carried out rather by the representatives of the admin-
istration in close cooperation with politicians, while the language acquisition planning is a field of activity, 
first of all, of teachers and teachers. However, the role of other groups of the population, such as the media, 
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religious associations, non-governmental organizations, is also important. Eventually, planning of language 
status and language form depends on political goals.  

In other words, language planning is essential and crucial to problems in the field of language policy. 
The task of language planning is the evaluation of language change [1; 467] and the linguistic situation, as 
well as consideration of the free choice of the speaker. Language ideology, which means metalinguistic and 
metapragmatic discourses, language settings, linguistic practices or the regulation of language use, has a sig-
nificant influence on linguistic policy and language planning. On the one hand language ideology is ex-
pressed in laws or linguistic norms, on the other hand in non-written customs and traditions or in relations of 
power [10; 73]. 

According to E.D. Suleimenova, language ideology is a system of views and ideas about language 
/ languages for preserving language / languages or changing the language situation, expressing the interests 
of the nation (ethnos, nationality), social groups, elite, society [21; 10]. Language policy and language ideol-
ogy determine the strategic course for the development of the language situation in the country, regulate lan-
guage planning, are fixed in language legislation and state programs for the development and support of lan-
guage [21; 12]. 

An important indicator of linguistic ideology is the presence or absence of language in public places. In 
this case, we are talking especially about the visibility of languages, i.e. about their written demonstration. In 
this connection, Western linguistics uses the term linguistic landscapes, which means any form of a socially 
visible written language, not only inscriptions, signs, posters and graffiti, but also mobile inscriptions (for 
example, on cars) [10; 76]. 

The language landscape is the most expressive and convincing indicator of linguistic diversity in a cer-
tain locality. Therefore, language policy decisions should primarily concern the visibility of languages: bilin-
gual or multilingual inscriptions, as well as the order of languages in these multilingual inscriptions and 
signs, perform a very important symbolic function for speakers. The observation of linguistic landscapes has 
the goal to comprehend public multilingualism from the standpoint of language choice, the hierarchy of lan-
guages, the phenomenon of language contacts, regulation and aspects of written fixation of languages 
[22; 191]. At the same time, the focus of sociolinguistic research in multilingual areas is, on the one hand, 
the use of minority languages, and the presence of English as Lingua Franca along with other / other lan-
guages of the country, on the other. Therefore, it is possible to trace the extent to which the language policy 
with respect to minority languages is expressed in the linguistic landscape. Hence, B. Spolsky includes an 
analysis of public multilingual inscriptions and signs in his theory of language policy, namely as part of the 
components of language practices [23; 65]. 

Linguistic signs perceived in public places are viewed as instruments of language policy that fix ideolo-
gy in relation to certain languages. It is possible to demonstrate the rejection of certain languages with their 
help: often occurring cases are painting or erasing the inscriptions or parts of the multilingual inscription on 
the signs, until their removal. 

Consequently, language landscapes demonstrate how and to what extent some language groups are rep-
resented in society in comparison with other languages. The installation of two- and multi-lingual pointers of 
settlements is not done to facilitate understanding of the names of settlements (because, the names of settle-
ments and other toponyms in different languages sound the same: transliteration or transcription is often used 
for their translation), but as a symbolic act of recognizing languages. The presence of language signs in ad-
ministrative buildings, libraries, museums, hospitals or educational institutions is considerably important. 
It is the visibility of languages in educational institutions that plays an important role in shaping the personal-
ity of students (schoolchildren, first of all) with different mother tongues, for literal practice [14; 77]. 

After having studied the concepts of «language policy», «language ideology» and «language planning» 
for their content and goals, we have analyzed the inter-linkages between these concepts respect to each other. 
We fully agree with E.D. Suleimenova, who in her work «Language Processes and Politics» notes several 
important points [21; 15]: 

1. The analyzed concepts are interdependent: 
– language ideology determines the basis for both linguistic policy and language planning, which in 

turn have an impact on linguistic ideology; 
– language ideology and language policy express the interests of various groups of society and deter-

mine the adoption of compromise solutions in the field of language planning; 
– language ideology and language policy, in addition to linguistic goals, can pursue both political and 

social goals, and language planning is in this case an effective and accessible tool for achieving such goals; 
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– language ideology has a stable and long-term character and, consequently, it can manifest itself for a 
long time both in the language policy and in the nature of the decisions taken to implement them in the field 
of language planning. 

2. language ideology is inherently exclusive: language ideology as a product of the historical, social and 
political development of society expresses, to the greatest extent, the interests of power, elites, and subjects 
of politics, while their interests may conflict with the interests of other groups of society. 

3. language ideology is characterized by a pluralistic beginning: several linguistic ideologies can simul-
taneously co-exist in the state, each of which expresses the interests of a certain group (party, ethnic group, 
etc.), but only one of them can become the dominant ideology in the country. 
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З. Гайдемари, Г.Ю. Аманбаева, С.А. Шункеева 

«Тілдік саясат», «тілдік жоспарлау», «тілдік идеология»  
түсініктердің өзара шарттылық мəселесі 

Қазіргі əлеуметтік лингвистикада ең негізгі түсініктерге «тілдік саясат», «тілдік жоспарлау», «тілдік 
идеология» жатады. Ғалымдарды əртүрлі көзқарасын көптеген арнайы əдебиеттегі аталмыш 
түсініктерге анықтамасы əртүрлі. Мақалада жоғарыда аталған түсініктердің көбісі қарама-қарсы 
мазмұны анықталып, көзқарастары талданған, сонымен қатар олардың терминологиялық өрістерінің 
біркелкілігін көрсету мен талданған тұжырымдамалар арасындағы қатынастарды орнатуға талпыныс 
жасалған. Авторлар «тіл саясаты», «тілдік жоспарлау», «тілдік идеология» ұғымдарының өзара 
шарттылығы жайлы тұжырымдаған. Сонымен қатар мақалада жоғарыда көрсетілген түсініктердің 
өзара типтерінің қарым-қатынасын отандық жəне шетелдік ғалымдар мен тіл мамандарының 
қарастырған саралауы жан-жақты қарастырылған. Қорытындылай келе, авторлар «тілдік саясат», 
«тілдік жоспарлау», «тілдік идеология» түсініктерінің өзара шарттылығы жайлы тұжырымдаған. 
Авторлар жалпы ғылыми əдістерді талдау жəне синтездеу, салыстыру жəне қорыту, жүйелік 
тəсілдерді қолданған. 

Кілт сөздер: социолингвистика, тілдік саясат, тілдік идеология, тілдік жоспарлау, тілдік жағдаят, тіл 
мəртебесі, тілдік менеджмент, тілдік ландшафт. 

 

З. Гайдемари, Г.Ю. Аманбаева, С.А. Шункеева  

К вопросу взаимообусловленности понятий «языковая политика»,  
«языковое планирование», «языковая идеология» 

В современной социолингвистике одними из ключевых понятий выступают понятия «языковая поли-
тика», «языковое планирование» и «языковая идеология». При этом множество существующих 
в специальной литературе определений данных понятий демонстрируют разносторонность взглядов 
ученых на их содержание. В статье предпринята попытка проанализировать существующие, зачастую 
противоположные, подходы к определению содержания данных понятий, продемонстрировать неод-
нородность их терминологического поля, выявить и установить взаимосвязь между анализируемыми 
понятиями. В статье представлен анализ названных выше понятий как отечественных, так и зарубеж-
ных ученых-лингвистов, которые рассматривают данные понятия по типу отношения между ними. 
В итоге авторы приходят к выводу о взаимообусловленности понятий «языковая политика», «языко-
вое планирование», «языковая идеология». В работе авторами использовались такие общенаучные ме-
тоды исследования, как анализ и синтез, сравнение и обобщение, системный подход.  

Ключевые слова: социолингвистика, языковая политика, языковая идеология, языковое планирование, 
языковая ситуация, статус языка, языковой менеджмент, языковой ландшафт. 
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Инвариантная дискурсивная модель лингвистической  
экспертизы медиатекстов 

Статья посвящена рассмотрению дискурса лингвистической экспертизы, что актуализировано расши-
рившейся практикой экспертных исследований делинквентных текстов. В работе осуществлена пара-
метризация дискурса лингвистической экспертизы, рассмотрены его онтология и телеология, норма-
тивная основа, языковой и контекстный параметры. Предложенная инвариантная дискурсивная мо-
дель лингвистической экспертизы включает в себя компоненты двух дискурсивных пространств – 
конфликтного медиатекста, являющегося продуктом медиадискурса,  и текста экспертного заключе-
ния, аккумулировавшего результаты исследовательской деятельности лингвиста.  

Ключевые слова: конфликтный текст, речевой деликт, лингвистическая экспертиза, медиатекст, ме-
диадискурс, дискурсивная модель лингвистической экспертизы.  

 

Одной из актуальных задач современной лингвистики являются исследования типов дискурса 
в проекции коммуникативной деятельности. Понимание дискурса лингвистической экспертизы как 
особого коммуникативного события, объединяющего языковую форму, знания и действия, актуали-
зирует задачу детализации и ранжирования компонентов названного семиотического единства и ус-
тановления их функциональной значимости.  

В существующих на сегодняшний день немногочисленных работах, посвященных анализу дис-
курса лингвистической экспертизы, в частности, в трудах А.В. Денисовой, Т.Ю. Пантелеевой 
и М.П. Ахиджаковой, Г.В. Кусова, С.В. Гусаренко, Т.И. Краснянской и других, рассматриваются от-
дельные аспекты юрислингвистической коммуникации, исследуются дискурсивные особенности 
процесса интерпретации основных правовых понятий, лингвистические признаки выраженности ко-
торых устанавливаются в процессе экспертного исследования. 

Предлагаемое исследование посвящено определению универсальных параметров дискурса лин-
гвистической экспертизы, т.е. принципов его структурной, семантической организации, нацеленности 
на определенную коммуникативную сферу; рассмотрению признаков, характеризующих дискурс лин-
гвистической экспертизы как механизм, процесс и объективированный продукт исследовательской дея-
тельности эксперта; построению дискурсивной модели лингвистического анализа медиатекстов.  

Лингвоэкспертное исследование, выступая компонентом специфической системы речевого 
взаимодействия, является целенаправленным, регламентированным речетворческим процессом. 
Практическую же деятельность эксперта в качестве объекта анализа представляет категория «дис-
курс», позволяющая расширить возможности изучения лингвистической экспертизы. 

Многоаспектность дискурса как предмета исследования наиболее полно отражена в определении 
Н.Д. Арутюновой, по мнению которой «дискурс есть связный текст в совокупности с экстралингвис-
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тическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими – факторами; текст, 
взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процес-
сах); «дискурс» – это речь, «погруженная в жизнь» [1; 136, 137].  

В соответствии с идеями М. Фуко о регламентирующем характере дискурсной практики дискурс 
лингвистической экспертизы следует рассматривать как особый вид институционализированного, 
выделение которого обусловлено интеграцией в соответствующую институциональную систему 
(пространство взаимодействия лингвистики и права). 

Основной особенностью институционального дискурса является не сообщение о чем-либо, не 
означивание объективности, а конструирование социальных смыслов; дискурс выступает не столько 
инструментом семиотической презентации, сколько способом существования института, общение 
в котором является составной частью его организации [2; 98]. 

Задачей научной теории дискурса выступает построение общей модели дискурсной деятельно-
сти, которая представляет собой определенную систему коррелятивных параметров этой деятельно-
сти. В этой связи представляется необходимым осуществить параметризацию дискурса лингвистиче-
ской экспертизы с опорой на матрицу, предложенную Е.А. Кожемякиным [2; 101]. 

Онтология дискурса лингвистической экспертизы обусловлена спецификой объектов исследова-
ния – продуктов речевой деятельности (непосредственных и опосредованных), имеющих устную 
и письменную манифестации в многообразии жанровых форм. Функциональное назначение судебной 
лингвистической экспертизы регулируется нормами процессуального права и выполняет сервильные 
задачи, способствующие повышению степени обоснованности принимаемых судебных решений 
[3; 90].  

Предметную область дискурса лингвистической экспертизы, с одной стороны, составляет рече-
вое поведение говорящих, с другой — содержание речевых материалов в аспекте их соответствия 
законодательным, этическим и языковым нормам. Данный параметр ранжируется в зависимости от 
общности рассмотрения объектов дискурса (в частности, особым объектом исследования выступают 
медиатексты) и диверсифицируется выделением в них (объектах) определенных языко-речевых 
уровней, тождественных юридическим фактам.  

Телеологический параметр дискурса лингвистической экспертизы представлен его особой целью 
— экспертной оценкой речевых материалов с целью решения проблемы тождества высказывания 
с тождеством поставленного перед экспертом вопроса [4; 52], т.е. установления обстоятельств, зна-
чимых для расследования тех или иных преступлений. Спецификация цели дискурса лингвистиче-
ской экспертизы конкретными исследовательскими задачами предопределяет его функциональную 
вариативность, которая находит отражение в методологии анализа, обусловленной корреляцией 
искомых лингвосемотических показателей со статьями законов, и в различных квалификациях ис-
ходного текста как того или иного речевого преступления. 

Нормативную основу дискурса лингвистической экспертизы как речемыслительной деятельно-
сти составляет комплекс регулятивных принципов, следование которым оптимизирует процесс созда-
ния текста экспертного заключения и определяет научную обоснованность и достоверность послед-
него.  

Ю.Н. Мамаев в качестве презумпций лингвистической экспертизы выделяет следующие: 
1) предметом лингвоэкспертного анализа выступают денотативный, оценочный и экстралингвистиче-
ский компоненты текста, а также его целеустановка; 2) в компетенцию эксперта-лингвиста не входит 
решение вопросов, касающихся восприятия текста; 3) не принимаются в качестве объектов эксперт-
ного исследования письменные тексты, в которых фиксируется устная речь, а также материалы, обна-
руживающие признаки монтажа или какого-либо другого воздействия, нарушающего целостность 
текста [5]. 

Языковой и контекстный параметры дискурса лингвистической экспертизы специфицированы 
особым регистром коммуникативного взаимодействия. С одной стороны, эксперт осуществляет на-
учное языковедческое исследование, понятийность и определенность которого достигается, в первую 
очередь, путем употребления терминов, выступающих носителями и хранителями определенной ин-
формации в сфере научной (лингвистической) коммуникации. С другой стороны, адресатами дискур-
са лингвистической экспертизы выступают участники судебного процесса, имеющие иной уровень 
языкового сознания. Поэтому обязательным компонентом лингвоэкспертного заключения являются 
дефиниции вводимых понятий. 
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С целью дискурса лингвистической экспертизы связаны определенные типы речевых актов, 
в первую очередь, репрезентативы, к числу которых относится широкий спектр высказываний, укла-
дывающихся в противопоставление «истинно — ложно», а также констативы (утверждение, опреде-
ление, классификация и т.д.) и декларации (дефиниции). 

Дискурс лингвистической экспертизы характеризуется высокой степенью интертекстуальности. 
Опора на прецедентные тексты и их концепты выступает одним из конститутивных признаков рас-
сматриваемого дискурса. Интертекстуальные связи в текстах заключений представлены комплексом 
цитат и ссылок. Прецедентными текстами для лингвоэкспертного дискурса являются работы при-
знанных специалистов в сфере языковедческой науки. 

Инвариантная модель дискурса лингвистической экспертизы как процесса декодирования кон-
фликтного медиатекста возможно представить в виде пересечения двух дискурсивных пространств 
— спорного медиатекста, являющегося продуктом медиадискурса, и лингвоэкспертного заключения, 
аккумулировавшего результаты лингвистической экспертизы как исследовательской деятельности 
(см. схему): 

 

 

Схема. Инвариантная модель дискурса лингвистической экспертизы 

Медиадискурс: 
Д – внеязыковая действительность; 
МК – медиакоммуникация; 
А1 – адресант медиатекста; Т1 – медиатекст; А2 – адресат медиатекста; 
Р1 – референция адресанта медиатекста; Р2 – референция адресата медиатекста; 
П1 – прагматическая стратегия адресанта медиатекста; 
П2 – прагматическая стратегия адресата медиатекста. 
Исследовательский дискурс:  
ЮЛК – юрислингвистическая коммуникация; 
А3 – адресант лингвистической экспертизы; Т2 – текст экспертного заключения; 
А4 – адресат лингвистической экспертизы; 
Р3 – референция адресанта лингвистической экспертизы; 
Р4 – референция адресата лингвистической экспертизы;  
П3 – прагматическая стратегия адресанта лингвистической экспертизы; 
П4 – прагматическая стратегия адресата лингвистической экспертизы. 
Конфликтный медиатекст (Т1) в инвариантой дискурс-модели лингвистической экспертизы 

представляет собой как отдельный текст, так и совокупность текстов, отражающих медиасобытие, 
или целостный контент медиаресурса (издания, сайта).  

Конститутивным элементом коммуникативного процесса порождения и восприятия письменно-
го медиатекста является дуалистичное единство и оппозиция адресанта (А1) и адресата (А2), которые 
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характеризуются как коллективный автор и массовый читатель, в том числе и субъект речи. Отноше-
ния между участниками в этой сфере неравные, дистантные, в силу публичного характера общения 
официальные, направленные на воздействие и убеждение, с преобладанием подготовленного отбора 
средств выражения и письменной формы осуществления. 

Дискурсивное взаимодействие адресанта и адресата, связанное с кодированием и декодировани-
ем медиатекста как транслятора информации, сопряжено с их интерпретационной стратегией. С од-
ной стороны, порождение/восприятие текста опирается на инвариантный уровень пресуппозиций, 
с другой стороны, обусловлено вариативностью индивидуальных референций (Р1 и Р2) и прагмати-
ческих стратегий (П1 и П 2) коммуникантов, опосредуемых общностью/различием концептосфер 
продуцента/реципиента. Вариативность индивидуальных смыслов порождает субъективную выбо-
рочность смыслов актуализируемых [6].  

Код медиатекста специфицируется, с одной стороны, каналом трансляции, т.е. типом издания, 
его социальным статусом, политико-идеологической ориентацией, языковыми и неязыковыми интен-
циями и установками, определяющими общий стилистический фон. С другой стороны, семиотиче-
ская система авторского текста и его проекции обусловлена личностным восприятием, предопреде-
ляющим процедуру сигнификации объектов и наполнения содержательного объема текста интенсио-
нальным содержанием.  

Таким образом, субъективный фактор в процессе интерпретации континуума действительности 
и его знакового коррелята – медиатекста – делает последний потенциально конфликтным. Поэтому 
компоненты А1 и А2 отражают и конфликт автора с субъектом речи по поводу текста соответствую-
щего уровня (корпус текстов, издание, медиаресурс и др.). 

Дискурсивное пространство вторичного текста – лингвоэкспертного заключения – отражает 
коммуникативное взаимодействие эксперта-исследователя (А3 – судебный эксперт, специалист в об-
ласти лингвистической науки) и процессуального лица (А4 – судья, следователь, адвокат), отношения 
которых характеризуются как институционально регламентированные.  

Дискурсивное взаимодействие адресанта и адресата лингвистической экспертизы, связанное 
с декодированием спорного медиатекста, строится по принципу «стимул – реакция», чем обусловлена 
вопросно-ответная конструкция текста-заключения, направлено на определение того, спровоцирова-
на ли конфликтная ситуация неосуществлением/осуществлением намерения говорящего, т.е. связана 
ли с возможностью неоднозначной интерпретации или же включает компоненты конфликтного об-
щения (неречевые факторы, установки, цели, речевые стратегии). Данный процесс также характери-
зуется вариативностью индивидуальных референций (Р3 и Р4) и прагматических стратегий (П3 и П4) 
коммуникантов. 

Эксперт-аналитик (А3), реконструируя взаимодействие конфликтеров, рассматривает спорный 
текст как продукт медиадискурса, оценивает мотивацию процессов выбора (с позиции фактора адре-
санта – А1) и интерпретации (с позиции фактора адресата, в том числе субъекта речи – А2) языковых 
средств, анализирует речевые материалы в соответствии с содержанием правовых понятий в аспекте 
истинности/ложности, возможности/невозможности высказываний о предмете исследования.  

В процессе исследования адресант лингвоэкспертного заключения (А3) становится модератором 
дискурса, создает типологически релевантный вторичный текст (Т2), опосредованный собственной 
референциальной установкой (Р3) и прагматической стратегией (П3). В соответствии с нормами 
юрислингвистической коммуникации текст заключения содержит ответы на запрос суда или стороны 
информационного спора (истца, ответчика, адвоката или представителя одной из сторон) по инкри-
минируемым фразам конфликтогенного медиатекста или по тексту в целом в соответствии с инстру-
ментарием лингвистической экспертизы по данному речевому деликту. 

Код текста судебной лингвистической экспертизы или заключения специалиста определяется 
отбором соответствующих языковых средств и типов текста, аутентичных рассматриваемому дискур-
су. Особенностью текстов как продуктов лингвоэкспертного исследования является стандартное 
оформление и композиция: 1) вступительная часть, включающая вопросы, ответы на которые необ-
ходимы для разрешения дела, указание на избранные экспертом методы и приемы исследования, из-
ложение теоретических предпосылок, объясняющих алгоритм анализа и используемую терминоло-
гию; 2) исследовательская часть; 3) выводы эксперта. 

Вариативность подходов к анализу языковых фактов, различие методик лингвоэкспертного 
исследования, а также различие индивидуальных референций и прагматических стратегий экспертов 
обусловливает вероятность множественности интерпретаций исходного текста.  
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В процессе лингвистической экспертизы осуществляется анализ трех семиотических аспектов 
исходного текста – синтактики, семантики, прагматики. Синтактика определяется как отношение 
между знаками, главным образом в речевой цепи и вообще во временной последовательности; семан-
тика в общем виде – как отношение между знаконосителем, предметом обозначения и понятием 
о предмете; прагматика – как отношение между знаками и их пользователями. Особую важность 
приобретает исследование двух центров – субъекта речи и адресата речи, а также связанных с ними 
«точек референции». 

Антропогенными интегральными составляющими инвариантной дискурсивной модели в пред-
ложенной схеме выступают автор текста лингвистической экспертизы (судебный эксперт, специа-
лист) и заказчик (судья, следователь, истец, ответчик), которые обуслoвливают множественность ин-
терпретаций спорного текста.  

Ключевым компонентом предлагаемой модели выступает эксперт-исследователь, который, 
с одной стороны, выполняет роль аналитика, рассматривающего спорный текст как продукт медиа-
дискурса, с другой – является продуцентом текста заключения, содержащего оценки конфликтных 
речевых материалов в аспекте соответствия содержанию правовых понятий. Процесс декодирования 
делинквентного текста и кодирования текста-исследования экспертом опосредован его индивидуаль-
ной референциальной установкой и прагматической стратегией.  

Предложенная инвариантная дискурсивная модель лингвистической экспертизы медиатекста 
модифицируется в зависимости от характера решаемых исследовательских задач, определяемых 
структурными компонентами соответствующих статей закона.  
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Е.М. Антонова  

Медиамəтіндердің лингвистикалық сараптаудың инвариантты дискурс үлгісі 

Мақала лингвистикалық сараптама дискурсын қарастыруға арналған. Делинквенттік мəтіндердің 
сараптамалық тұрғыдан зерттелу тəжірибесінің кеңеюі аталмыш мəселенің өзектілігін арттырады. 
Мақалада лингвистикалық сараптама дискурсының тілдік жəне контекстік параметрлері, онтологиясы 
мен телеологиясы, нормативтік негіздері қарастырылды. Ұсынылған лингвистикалық сараптаманың 
инварианттық дискурсивтік моделі дискурсивтік кеңістікті құрайтын екі компоненттен тұрады – 
медиадискурс өнімі болып табылатын шиеленіскен медиамəтін жəне лингвистің зерттеу қызметін 
жинақтайтын сараптамалық қорытындылау мəтіні. 

Кілт сөздер: даулы мəтін, тілдік деликт (тілдік тұрғыдан заң немесе құқық бұзушылық), 
лингвистикалық сараптама, медиамəтін, медиадискурс, лингвистикалық сараптаманың дискурсивті 
моделі.  
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Ye.M. Antonova  

Invariant discressive model linguistic expertise of mediatexts 

The article is devoted to the consideration of the discourse of linguistic expertise, which is actualized by the 
expanded practice of expert studies of delinquent texts. In this work, a parameterization of the discourse of 
linguistic expertise is carried out, its ontology and teleology, normative basis, linguistic and contextual 
parameters are considered. The proposed invariant discursive model of linguistic expertise includes the 
components of two discursive spaces - the conflict media text, which is the product of a media discourse, and 
the text of the expert conclusion that accumulated the results of the linguist's research activities. 

Keywords: conflict text, speech tort, linguistic expertise, media text, media discourse, discursive model of 
linguistic expertise. 
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Арнау өлеңдердің сатиралық сипаты 

XX ғасырдың алғашқы жартысындағы Қытай қазақ поэзиясының тағы бір арнасы болып қосылған 
арнау жырларының төркін-тегі, табиғаты, өзіндік ерекшелігі, сондай-ақ үздіксіз өсіп-өркендеп, 
кемелдену үстінде келе жатқан аса икемді бір поэзиялық жанр екендігі сипатталып, оның жерлік, 
дəуірлік сипаты өте айшықты болып, əр туындының тарихи артқы көрінісін тануға зор мүмкіндік 
беретіні айқындалды. Əсіресе сатираның да, дидактиканың да, лириканың да көркем сипатын 
танытқанымен, арнау поэзиясының ішінде сатиралық арнаулардың басым орында тұратыны сол 
кездегі елдің қоғамдық-əлеуметтік, саяси жағдайы жəне мəдени-əдеби тірлігіндегі өзгерістер мен 
жаңалықтар себепші болатыны пайымдалып, олардың деректік, тəрбиелік құнының жоғары болатыны 
Шыңжаң қазақ əдебиетіндегі ұлы тұлғалар Ақыт, Əсет, Таңжарық, Көдек, Асылқан, Отарбай, тағы 
басқа ақындардың туындылары арқылы дəлелдей түседі.  

Кілт сөздер: Қытайдағы қазақ поэзиясы, арнау өлеңдер мен жырлар, арнау өлеңдегі сатира, юмор, 
сарказм, өлең сөздің теориясы. 

 

Арнау өлең шығармашылығы XX ғасырдың алғашқы жартысында Қытайда жасаған қазақ 
ақындарындағы тағы бір түрлі əдеби ауқым болып, ақындар қоғамға, болмысқа, не бір жекеге болған 
көзқарасын, тұрғы-танымдарын бейнелеуде арнау өлеңдердің алуан түрін пайдаланған. Сол арқылы 
да өз тұсындағы қоғамның сан-алуан қайшылығын, шынайы бет-бейнесін, қараңғы, сұрқия кербақпа 
жақтары мен жағымсыз мінез-құлықтарды, тоғышарлықты əшкерелеп, діттеген мақсаттарына жетіп 
отырған. Демек, арғы тарихы ауыз əдебиетінен бастау алған арнау өлеңдер XX ғасырдың алғашқы 
жартысындағы Қытай қазақ поэзиясының тағы бір арнасы болып қосылған. Қазақ арнау жырларының 
төркін, тегі тым тереңнен басталатыны анық. Арысын айтсақ, ең ескі тұрмыс-салт жыры болып 
зерттеліп жүрген жоқтау өлеңдерін де арнау өлеңдерінің бір саласы деуге болады. Оны  қаза 
болушының «тірі күндегі кереметтері, адамгершілігі не артында қалған қайғылы адамдардың мұң 
мен зары өлең сөзбен айтылады, осыны зарлай арнау дейміз» [1; 140], деп шешендік арнаудың бір 
түрі ретінде зерттеліп тұрақтанған жері де бар. Арнау жырларының шығу тегі мадақ жырларымен 
тығыз байланысты жағы да бар. Өйткені ертеде мадақ жырлары адам өміріндегі ерекше оқиғаларды, 
адам батырлығын, мінез ірілігін, табиғаттың ерекше құбылысын мақтауға арналған. Осындай арнау 
сарыны орхон-енисей ескерткіштеріндегі қағандықты, қағанды мақтаумен астарласып та жатса, 
«Қорқыт Ата кітабындағы» бағыттамалы бата-тілектер, өлең-жыр үлгілері де осы тектес жырлардың 
табиғатын танытады. «Түркі тілдер сөздігінде» естелікке алынған жырлардың ішінде табиғат 
жырлары, тұрмыс-салт жырлары, дидактикалық, лирикалық жыр үзінділерінің көбі белгілі нысанаға 
бағытталған болып, арнау өлеңдік сипат алатындығын байқауға болады. Қазақ хандығы дəуіріндегі 
жыраулық поэзияның бір бөлімі шешендік арнаулардың ерекшелігін бойына сіңірген. Сондықтан 
жырау жырлары да негізінен ханға, батырларға, халыққа қаратылған үгіт-насихаттық мазмұн алып, 
арнау өлеңдерінің үлгісін аңдатады. 

Ұлы Абай да өз тұсындағы қоғамның қайшылығын, қазақ сахарасының сүреңсіздігін, қазақтың 
мінін айыптауда арнау өлеңдерді өткір құрал ретінде пайдаланған. «Болыс болдым мінеки» 
(«Күлембай болысқа арналған») атты əйгілі сатиралық арнау өлеңінде билік ұстағандарды халыққа 
жанашыр болуға үгіттесе, «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» сынды өзіне қарай бағытталып, 
арналып жазылған бірқатар өлеңдерінде өзі арқылы өзгеге өнеге көрсету, жаңалыққа жетелеу, өнер, 
ғылым үйренуге ынталандыру мақсаты көзделген. 

Демек, арыдан бастау алған арнау өлеңдерінің үздіксіз өсіп-өркендеп, кемелдену үстінде 
келгендігін көруге болады. Сонымен бірге əр дəуірдің арнау өлеңі өз тұсының қоғамдық 
сипаттамасының айнымаған мазмұндық туындысы екендігін аңғарамыз. 

Міне, осындай құнарлы топырақтан өсіп-өнген арнау өлеңдері XX ғасырдың алғашқы 
жартысындағы Қытай қазақ поэзиясының үлкен бір арнасы болғандығын ұлы Абайдан тікелей  
ақындық тəлім қабылдаған Шыңжаң қазақ əдебиетіндегі ұлы тұлғалар Ақыт, Əсет, Таңжарық, Көдек, 
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Асылқан, Отарбай, тағы басқа ақындардың туындылары дəлелдей түседі. Бұл дəуірде шағын, қысқа 
өлеңдер шоғырындағы арнау жырлары қорының қомақты болуына қарамай, аса икемді бір поэзиялық 
жанр ретінде тұлғаланды. Бірақ осы арнау өлеңдері бүгінгі күннің талабы тұрғысынан қазірге дейінгі 
басылым көріп жатқан жоғары оқу орындарының оқулықтары мен қатысты еңбектерінде арнаулы, 
жүйелі түрде ауызға алынып, зерттелген жоқ. 

Дегенмен осы дəуірдегі арнау өлеңдері өзінен бұрынғы дəуірлердегі тектес поэзияның сипатын 
дəстүрлі тұрғыдан танытумен бірге, өзіндік ерекшеліктерімен де көзге түседі. Ең алдымен, арнау 
жырларының жерлік, дəуірлік сипаты өте айшықты болып, əр туындының тарихи артқы көрінісін 
тануға зор мүмкіндік берді. Таңжарық өз заманының, өз қоғамының тудырып отырған қылмысын 
əшкерелеу үшін, ел билеген жергілікті мансаптыларды, бай-манаптарды, билік ұстаған билеушінің 
халыққа салған қиындығын ақын «Шың Шысай суретіне», «Сатылқанға», тағы басқаларға 
өлеңдерімен аша білді. Ал Əсеттің «арнау өлеңдері қазақтың атқа мінер би болыстарына, шен-
шекпенді бай манаптарға, молда бақсыларға, сондай-ақ өнерпаздарға, адалдық үшін маңдай терін 
ағызған ел қалаулыларына қаратылып» [2; 54], өмірінің соңғы кездерінде өзі кездескен нақты 
оқиғаларға, істерге байланысты туындаған. Сол себепті бұл арнау өлеңдерінің өңірлік, дəуірлік 
болмыс келбеті едəуір айқын деуге əбден болады. Отарбай Дүйсенбіұлының «Ажыгуңге», 
«Арқалыққа» арнаған жырларының Алтай өңіріндегі нақты билік ұстағандар мен халық тұлғалары 
арасындағы қайшылықты халықтық тұрғыдан жырлаған көркем де өрелі арнау өлеңдері есептеледі. 
Өз дəуіріндегі халыққа ең керекті, айтпаса, көтермесе болмайтын маңызды тақырыптарды да ақындар 
өз ортасына, ыңғайына қарай арнау өлеңдерінде көрегендікпен, көркемдікпен жырлай білді. Ақыт, 
Əсет, Таңжарық, Көдек, Арғынбек, Шылбы, Отарбай, Асылқан, тағы басқа ақындардың 
жырларының, оның ішінде арнау өлеңдерінің басым көбінде, момын, ұйқыда жатқан елді жаңалыққа, 
өнер-білімге шақырған, отырықшыл мəдениет қалыптастыруға үндеген, неке теңдігін, бас 
бостандықты дəріптеген мазмұндар басым болды.  

Арнау жырларының жанрлық табиғаты айшықты, көркемдік деңгейі биік болды. Бұл тұста туған 
жырлар нағыз дəуірге, қоғамдық өмірге байланысты болып, нақтылы объекттерге бағытталды, 
шешендік пен шеберлік те тығыз ұштасқан болды, сатираның да, дидактиканың да, лириканың да 
көркем сипатын танытты, сан жағынан да сапа жағынан да аса икемді бір поэзиялық жанр ретінде 
тұлғалана алды деуге болады. 

Арнау жырларының тағы бір ерекшелігі олардың деректік, тəрбиелік құнымен байланысты. 
«Əдебиет адам баласына ой саларлық, көркем ғибрат берерлік мектеп болса, өз міндетін 
орындағаны» деп білсек [3; 98], əдебиеттің əрбір жанрына сондай міндет жүктеледі деген сөз. 
Ендеше, арнау жырлар белгілі бір объектіге ғана бағытталған болса да, өз заманы, өзі жасаған 
өңірлердегі бүкіл халықтың хал-күйін, қоғамдық, əлеуметтік жағдайдың сан алуан қатпарларын, 
топтар мен жіктердің ортасындағы қайшылық қақтығыстарды, жеке тұлғалардың болмыс-бітімін, 
жан дүниесін, олардың өмір сүрген ортасын т.б толып жатқан жайлардың бəрінен хабардар етті. 
Сонымен бірге бұл арнау өлеңдер өткірлігімен, тұжырымдылығымен, тартымдылығымен халық 
көңілінен орын алып, ел арасына тез тарап үлгерді. Сыртқы дүниеден, жаңалық атаулыдан құр алақан 
қалып, тау сағалап, өзен жағалап көшіп жүрген халықтың санасына сəуле төгіп, рухани дүниесіне 
сілкініс тудырды, рухани жақтан серпілтіп қана қойған жоқ, бұдан кейінгі өмірлерінде не істеу керек 
екендігін, қандай ортада өмір сүріп жатқандығын көз алдыларына жайып салды. Сол себепті бұл 
кездегі арнау жырларының тəрбиелік маңызы да аса жоғары болған деп қортындылауға болады. 

Жалпы осы тұстағы Шыңжаң қазақ əдеби туындыларының ішіндегі дəуір ауқымына сай 
жарыққа шыққан төл туындылардың мазмұндық ыңғайына үңіліп көрсек, өз дəуірінің ащы 
шындықтары, халық тұрмысының алуан қырлары, экономикалық хал-күйі, мəдениет өресі, қоғамның 
қатпарлы мəселелері, табиғаттың, туған мекеннің сай-саласы, түрлі жіктегі адамдар бейнесі т.с.с 
толып жатқан тақырыптағы мəселелер сөз болды. Бұл дəуірдегі поэзияның тақырып аясы кеңейді, 
мазмұн-мəнері жаңаланды, бұрынғыдай мадақ-марапаттау азайып, сын, əшкерелеу көбейді. Сөйтіп, 
жасампаздық бағыты біртіндеп сыншыл реализм бағытына ауысты. Бұлай болуына сол кездегі елдің 
қоғамдық-əлеуметтік, саяси жағдайы жəне мəдени-əдеби тірлігіндегі өзгерістер мен жаңалықтар 
себепші болды. Сондықтан да зиялы қауым өкілдері, əсіресе халық жағында тұрған ақындар қауымы 
сол тұстағы кертартпа үкіметтің зұлымдығын əшкерелеп, жергілікті атқа мінерлердің кемшіліктерін, 
қатыгездіктерін танып, болашаққа үлкен үміт пен сеніммен қараған олар өздері танып жеткен 
шындықты жеріне жеткізіп, батыл айтуға, халыққа өткір тілді шығармалары арқылы үгіт-насихат 
айтуға бейім болды.  
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Əсіресе ақындардың арнау өлеңдерінің сатиралық бояуының қанық болуы да осы бір ауқымға 
байланысты деуге болады. Жалпы бұл тұстағы арнау өлеңдерінің жарыққа шығуына нақтылы орта, 
нақтылы адам, нақтылы кезең, нақтылы оқиға себеп болып отырғандықтан, шығармаларының 
реалистік сипаты да күшті болып келеді. Ақындардың дəстүрлі əдебиеттің ең ұтымды тұстарын 
пайдалануы, суырып салма ақындық таланты, табанда тауып айтатын  айтқыштығы, шешендігі 
қатарлы қасиеттері негізінде арнау жырларының тууы да өте табиғи деуге болады. Демек, сол арнау 
поэзиясының ішінде сатиралық арнаулардың басым орында тұруы да тегін емес. Өйткені онда 
ақындардың махаббат-қарғысы мен алуан əлеуметтік ауқымды бейнелейтін мазмұндар қамтылған 
болып, халық санасын ояту мақсаты көзделген. 

Сатира латын тілінен келген сөз болып, өзі суреттеп отырған оқиғаны, құбылысты немесе 
кейіпкерді өткір сынға алып, əжуаға айналдыратын көркемдік бейнелеу тəсілі деп білсек, қазіргі 
заман қазақ поэзиясындағы сатиралық арнаулардың ең үлкен ерекшелігі жеңіл, мағынасыз юморға 
қол артпай, ашты шенеу, жеріне жеткізе мінеу, терең əшкерелеу жағының басым болып келетіні осы 
анықтамаға сай келіп тұр. Бір бөлім арнау өлеңдерінде жеңіл əзілдік сипат, күлдіргілік бояуы күшті 
болғанымен, оның да астарында маңызы бар келемеждеу сипатының тұнып тұрғанын аңғарамыз. 
Демек, сатиралық арнау өлеңдері арналған объектінің кім, не болғанына қарай əртүрлі сипат 
алатынын айтуға болады. 

Бірінші, сарказмдік, немесе шенеулік, сипатты арнау өлеңдер. 
Таңжарық өз заманының, өз қоғамының тудырып отырған қылмысын əшкерелеу үшін ел 

билеген мансаптыларды, бай-манаптарды, билеушінің халыққа салған салығын сатиралық арнау 
өлеңдерінде тіл қанжарымен түйреп тастайды. Ақын «Шың Шысай суретіне» дейтін өлеңінде:  

Отырсың қара залым түсің қашып, 
Біз жүрміз айдауыңда асыпсасып. 
Армансыз дүниеден өтер едім, 
Қаныңды бір ұрттасам жалғыз қасық, —  

деп Шың Шысайдың залымдығын бетіне басып, аса өшпенділікпен, өңменінен өткізе айтса, 
«Билеушіге» деген өлеңінде: 

....Қарамай айналаңа көз жіберіп, 
Дүниеге жалғыз ғана туғандайсың. 
Бір ұртың у, бір ұртың қанға толып, 
Өтірік əділмін деп сумандайсың, —  

деп келетін жиырма алты тармақтан тұратын бір ұйқаспен түсетін өлеңінде аса бір үлкен 
шеберлікпен сол бір билеушінің қоғамдық топтағы қылмысын əшкерелеп, қатыгез, алдамшы заң 
саясаттарының төркінін ел алдына жайып салады. Мұндағы аталып отырған құзғын, құмай, қасқыр, 
сауысқан сол топтың, билеушінің белді мансаптыларының алуан характерін көз алдыңызға келтірсе, 
«шықылықтау», «сумаңдау», «қылмаңдау», «ыржаңдау», тағы басқа қимылдық суреттеулер арқылы 
олардың алуан түрлі айла тəсілдерінің, зұлымдықтарының шын кесапатын кестелі, образды тілмен 
келістіріп соққылайды. Мұндай сарказмдік тəсілмен айтылатын өткір сын, «Сығай зəңгіге», 
«Мақсұтқа», «Уголинге», «Лауға бару» «Оу, жақсылар», тағы басқа қатарлы өлеңдерінен де айқын 
көрінеді. 

Ақыттың өмірі əділетсіздікпен, жауыздықпен күресіп өткен өмірі, халықты білімдендіру, 
мəдениетке жетелеу жолында жүрек қаны сарқылғанша ізденіп, еңбектенген өмір болғандықтан, бір 
бөлім арнау өлеңдері үлкен жақтан насихаттық сипат алғанымен, ащы сатираға, жеткізе шенеуге 
бейім жыр шумақтары да кездеседі. «Билерге» деген өлеңінде: 

Əділдік жоқ арсыз би, 
Ақыреттен қамсыз би. 
Əрбіреуге жалтаққой, 
Айтқан сөзі нəрсіз би. 
Ісі қайдан жөн болсын, 
Елді қалай меңгерсін. 
Табансыз тайғақ жаман би, 
Ойсыз, мисыз сабан би. 
Оқу да жоқ, тоқу жоқ, 
Шариғатқа шабан би. 
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Ескі заңмен гүмпілдер, 
Қарсы шауып қабан би, —  

деп келетін жыр жолдарында елге еңбек етіп, əділ билік айтудың орнына, өз құқығын пайдаланып, 
арсыздықпен, зұлымдықпен, түрлі айламен елді қан қақсатып, сүліктей сорып, обалды ететін билерді 
шетінен сипатына қарай тізе отырып, қылмысын əшкерелейді. 

Көдек шығармаларының бір биігі болған «Кең текесін» мазмұн аясы кең, тілі мірдің оғындай, 
көрегендікпен, келешек туралы болжам айтқан əдемі сатиралық арнау өлең деуге болады. Оны 
«толғау» ретінде талдау жасаушылар бар. Ал өлеңнің өн бойындағы «Парақор алты ақалақшы» 
туралы айтқанда, солардың қолында есеңгіреп күй кешкен қарапайым халықтың ашындырған күйін 
шертсе, Гоминдаң билеушілері Яң Зыңшың, Бу Дутың, Шың Шысайлар туралы айтқанда «Алпыс 
түрлі айласы бар» түлкі тектес сипатын масқаралайды. Жалпы «Кең Текес» деп аталған бұл өлеңде 
«соншама кең, соншама көркем Текес табиғатының орнында адам сезімін сергітерліктей бірде-бір 
көрініс жоқ. Қайта оның орнында соншама сүркей, соншама тымырсық өмір бейнесі, қанау мен 
қаналудың шын бояуы ащы суреттері жатқанын» көруге болады [4; 101]. 

Есімін бүкіл қазақ білген əйгілі əнші, сазгер, айтыскер ақын ретінде Əсет ақын талай той 
мерекелер мен əйгілі астардың төрінде өнер көрсеткен, халықтың құрметіне бөленген өнер иесі 
болғандықтан, оның мадақ түріндегі арнау жырларының болуы табиғи. Алайда ақын халықтың 
ақыны əрі көрген-білгені, ойына түйгені көп тұлға болғаны себепті, халық жағында тұрып, атқа 
мінерлердің, бай-болыстардың мінін бетің-жүзің демей шықпыртып отырып бетіне баса білді. Атап 
айтсақ, «Құрман қажыға», «Алашқа», «Сейіт ешенге», «Болыстарға», «Жабықпай мен Мешпетке», тағы 
басқа өлеңдері елге танымал жеке тұлғаларға арналған сатиралық сипаты бар арнау өлеңдер болып 
табылады.  

Отарбай Дүйсенбіұлының «Ажыгуңге», «Жəке биге сəлем де» қатарлы арнау өлеңдері өткір 
сатиралық арнау жырларының тартымды үлгісі. «Əсіресе ақын сол Ажыгуңмен сөйлескен кездерден 
бастап, Ажының Арқалықтай ел қорғанын отқа итерген жайын көргеннен бастап, ол мынау шындық 
пен жала жайында, халық пен өктемдік жайында, теңсіздік пен теңдік жайында түсініп жетіп» 
санасында үлкен сілікіністің туылуы ақынның арнау өлеңдерінің сатиралық бояуын күшейткен деуге 
болады [5; 12].  

Рабат басқалардан шешенақсың, 
Серкедей қой бастаған көсемақсың, 
Бар малын бес жүз үйдің жиып алдың, 
Көз жасы, мұрын боғы кеселі атсын ... 

деп «Рабатқа» төнген қыршынынан қиылған жас ақын Асылқан Мыңжасарұлының артында қалған 
санаулы арнау жырларының ішінде де осындай сарказмдік жақсы жыр жолдары кездеседі. 

Ақындардың бұл тұстағы сатиралық арнау өлеңдерінің бір тобы ирониялық, эпиграммалық 
сипат алады. Өлеңдердің мазмұнында, əсіресе өздері жасаған ортада өмір сүрген жекелердің 
басындағы белгілі міндерін ашып беруді, сол арқылы оғаштарын түзетуді мақсат еткен деуге болады. 
Сондықтан бұл топтағы сатиралық арнау өлеңдер оқырмандарды күлдіру үшін емес, белгілі 
жақтардан тəрбие беру үшін жазылып немесе айтылып жатқанын аңғарамыз. 

Мысалы, Таңжарықтың «Қарынбайға» («Қарынбайда жер үйге ұста болды») жақыны болса да 
жанына батырып, Қарынбайдың қыс қамына ерте кіріспей, уақытын өткізіп барып  жер үй қазған 
тірлігін əзілге сүйеп сынайды. «Қыс келмесе, аюдың апанындай қазар еді» деп оның еңбекке қыры 
жоқтығын, жалқау кейпін ашып, оқырманын ойландырады. «Омармысың» деген арнау өлеңінде өзіне 
таныс кедей жігіттің сəлемін алған соң, сондағы айтқаны: 

Уағалайкумассалам, Омармысың, 
Осы үйге сауыншы болғанбысың? 
Шілденің ыстығында шалбар киіп, 
Қарашы бейшараның обалдысын. 
Бүйткенше өзіңше еңбек етпеймісің, 
Талаптансаң, мақсатқа жетпеймісің. 
Бір серпілмей осылай кете берсең, 
Бір өмір езілумен өтпеймісің, —  

дейтін бұл өлеңінде сəлемді əзілдей алып, жай ғана қызық үшін айтып отырған жоқ, анау 
бір алпамсадай атпал азаматтың біреудің отымен кіріп, күлімен шығып жүрген күлді көмеш, 
сүреңсіз кейіпіне сын айтып, бұл тірлігінің ер азаматқа сай тірлік еместігін, «шілденің 
ыстығында шалбар киіп» мəдениеттен жұрдай болған қалпын сынайды. Ендеше, бұл өлең сол 
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тұстағы қаншалаған жалшы, жарлы жақпайлардың санасына сəуле түсіріп, жаңа мəдениетке, жаңа 
тірлікке бейімделуіне түрткі болғаны шындық. 

Бұдан басқа, «Медресе діңгегіне жазылған өлең», «Мышан мампаңға хат», «Далдаға», 
«Əбденбайға», «Тоғыз шалға», «Мұқанға», тағы басқа өлеңдері түгелдей ақынның жақын 
адамдарына, құрбы-құрдастарына, жолдасына, сол қоғамдағы өзіне таныс оқиғалараға арналып, 
мақсатты туған жырлар болғандықтан, ақынның осы зілсіз əзіл арнау өлеңдерін келешекке дейтін 
сенімін оятып, қисығын түзетіп, асауын жуасытып, өмірге ойлы көзбен қарауға жетелеген жырлар 
деген жөн. 

Əсеттің айналасындағы адамдардың мінезіне, іс-əрекетіне, тірлігіне сын көзбен қарап, əркімнің 
өз бойындағы олқылықтарын түзетуге шақыратын зілсіз сатиралық арнау өлеңдері бар. «Таңғытқа» 
дейтін арнау өлеңінде: 

Тəкеңді жұрт сайлаған басшылыққа, 
Алты жұмық ереді атшылыққа. 
Қойы мың, жылқысы жүз, кемел дəулет, 
Жалғыз-ақ ақыл-ойы тапшылықта, —  

деп ақын қарсы алдындағы объектісінің атын атап, түсін түстеп, оның «малға бай, ақылға кедей» 
бейнесін келеке етіп, жұртқа жария етсе, «Бір қызға» деген өлеңінде: 

Қылаңдап қырық құбылып тұрғанда қыз, 
Артына қолаң шашын бұрғанда қыз. 
Əкеңнің емін еркін оң жағында, 
Бізіндей етікшінің жылмаңда, қыз. 
Əр елден мен сендейді көп көргенмін, 
Көтеріп өзіңді өзің бұлданба, қыз. 
Қалжың айтса, кекектеп жаратпайсың, 
Атадан сенен басқа туған ба, қыз, —  

деп, ақын өзінің көп көрген көрегендігі негізінде, қыз баланың өзіне лайық тəрбиелі болу керектігін 
ескертіп, мінездегі кемістігін бетіне басады. Жалпы, ақынның бұдан басқа, «Қонжа Ілгідайға», 
«Молдаға», тағы басқа бірталай сатиралық шығармаларында бұндай ерекшеліктер өте көп кездеседі. 

Көдек Маралбайұлының да қалжың сипатын алатын «Ажар жеңгем», «Сембайға», «Алты 
адамға», «Жамалға», «Сəйдуге», «Қайнарбайға», «Молдырахманға», «Əміреге», тағы басқа көптеген 
эпиграммалық, ирониялық өлеңдері бар. Бұл шығармалар қарапайым ауыл адамдарынан тартып, атқа 
мінер ел билеушілеріне дейін қамтып, əрбірінің жеке басындағы міндерін, ізгілікке жат, оғаш қылық-
əрекеттерін сықақ етеді. «Ажар жеңгем» деген арнау өлеңі салпы етек, салақтау жеңгесінің қыйылып 
айтқан талабына сай нақ майданда жарыққа шыққан туынды. 

Ажар жеңгем өзі аппақ, 
Қарамайды балаға. 
Кір қожалақ бет аузы, 
Үсті-басы сары-ала. 
Жыртылғанға жібі жоқ, 
Түйме үзілсе, қадама. 
Қурайды ат қып Ақай жүр, 
Үйде де ойнап, далада. 
Көңілі шат қуаныш, 
Жабысқан кір жағаға ... 

деп, жалғастырады, ыдыс-аяғын да таза жумайтын, үй жұмысына жоқ болғанымен, «əңгімесі мен 
күлкісі бітпейтін» бір ғана жеңгесіне айтқан қатаң сыны, ащы əзілі болғанымен, мұндай өлеңдер өз 
тұсында ел арасына таралып, көптеген отбасының құтын кетіретін əйелдер үшін жаман əдеттен 
сақтандыратын тəрбиелік маңызы зор болғаны анық. Жалпы қай дəуірде де болсын осындай түр 
əйелдерге, қыздарға үлкен ескерту де бере алатын, шағында болса, шарапаты бар құнды өлең деуге 
болады. Ақынның барлық əзілдік өлеңдерінде де мұндай ерекшеліктер менмұндалап тұрады.    

Демек, бұл дəуірдегі ақындар сатиралы арнау өлеңдерінің қайсы бірінде болсын, мейлі өткір 
тілмен жеріне жете шенесін, мейлі астарлы əзілмен мысқылдасын, мейлі өз кейіпкерінің нашар 
мінезін жұртқа бетің-жүзің демей жайып салсын, қатаң əшкерелесін, жалпы жақтан халықтық рух, 
адамгершілік қасиеті, ізгі тірлікті, жағымды мінездемені дəріптеген ой пікірлерін алға тартып 
отырады. Егер əдеби шығарма «өзінің сиқырлы күші арқылы адамдар жүрегінен біртіндеп жол 
табады, олардың көңіліне мысқалдап енеді, сол арқылы олардың мінез-құлқына, күллі тұрмысына 
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əсер етеді» делінсе [6; 22], сатиралық арнау өлеңдері бұл жағында ең көрнекті тəрбиелік өнімге ие 
деп тұжырымдауға əбден болады. 
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С. Ыскакулы, А. Орныкбайулы, Ж. Жарылгапов 

Сатирические особенности в стихах арнау 

В статье рассмотрено развитие казахской поэзии в первой половине XX века в Китае. Авторы, изучая 
стихи арнау, отмечают их оригинальность, поэтичность и называют их одним из самых гибких поэти-
ческих жанров, который постоянно видоизменяется.  Установлено, что характер стихов арнау обу-
словлен историческими предпосылками. Считается, что стихи арнау доминируют над стихами сатиры, 
дидактики и лирики, они всегда связаны с изменениями и новшествами в социально-политической, 
культурной и литературной жизни страны того времени, обладают высокой образовательной ценно-
стью в Синьцзяне.  Научно-теоретический анализ основан на прозведениях Акыта, Асета, Танжарыка, 
Кодека, Асылкана, Отарбая и других. 

Ключевые слова: казахская поэзия в Китае, сатира, юмор, сарказм, теория поэзии. 

 

S. Iskakuly, А. Ornikbayuly, Zh. Zharylgapov 

Satirical features in poems arnau 

The article discusses the development of Kazakh poetry in the first half of the XX century in China. The 
authors, studying the poems of Arnau, note their originality, poetry, and call them one of the most flexible 
poetic genres, which is constantly changing.  It is established that the nature of the poems Arnau due to 
historical background. It is believed that the poems of Arnau dominate the verses of satire, didactics and 
lyrics, they are always associated with changes and innovations in the socio - political, cultural and literary 
life of the country at that time, have a high educational value in Xinjiang. The theoretical analysis is based on 
proizvedenijah of Akita, Aset, Tanganyka, Codec, Asilkan, Otara and others. 

Keywords: Kazakh poetry in China, satire, humor, sarcasm, theory of  poetry. 
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Тəуeлсіздік жылдарында əдeбиeт тaрихын жаңаша  
зeрдeлeу мeн дəуірлeу мəсeлeлeрі 

Еліміздің тəуелсіздік алуы бүкіл рухани-мəдени болмысымызды, əдебиетіміз бен тарихымызды жаңа 
арнаға бұрды. Тəуелсіздік жылдары қазақ əдебиеттану ғылымы да тың соқпаққа түсіп, бұрынырақта 
жіберген қателіктердің орнын толтыруға кірісіп кетті. Төл əдебиетіміздің тұтас тарихын бүгінгі уақыт 
тұрғысынан қайта бағамдау мен дəуірлерге бөлу қазақ əдебиеттану ғылымының маңызды мəселесіне 
айналды. Əдебиетші-ғалымдардың зерттеулері мен жаңаша ізденістері, тың көзқарастары негізінде 
қазақ əдебиетінің түпкі арналары айқындалып, əдебиет тарихының түрлі кезеңдері мен оның негізін 
құраушылар əдебиеттің өз заңдылығына сай сараланып, байыпталды. Мақалада əдебиет тарихын 
дəуірлеу мен кезеңдерге бөлуге қатысты С. Қирабаев, Т. Кəкішев, М. Мырзахметов, А. Қыраубаева, 
Т. Еңсегенұлы, И. Нұрахмет сынды əдебиеттанушылардың тəуелсіздік кезеңіндегі зерттеулері мен 
соны ізденістеріне баға беріліп, талданды. Жаңа дəуір талабына сай қазақ əдебиеті тарихының 
көптомдығын жасауды мақсат еткен, бір топ əдебиетшілердің құрастыруымен жарық көрген «Қазақ 
əдебиетінің тарихы» он томдығының əдебиет тарихының сан алуан кезеңдері мен өкілдерін қамту мен 
бағалаудағы рөлі, жеткен жетістігі мен жіберген кемшіліктері мақалада кеңінен қарастырылды. 

Кілт сөздeр: əдeбиeттaну, əдeбиeт тaрихы, əдeби мұрa, дəуірлeу, aрхeтип, хронология, əдeбиeттің түп-
тaмыры. 

 

Əдeбиeттaну ғылымының eң бaсты міндeті — əдeбиeттің бaр-жоғын түгeндeп, жeткeн 
жeтістіктeрі мeн жeтпeй жaтқaн жeрлeрін сaрaлaп, хaлықтың рухaни қaжeттілігін өтeу жолындa 
оқырмaнғa ғылыми нeгізді жол сілтeп отыру. Дeсeк тe бұл міндeтті aтқaру оңaй шaруa eмeс. 
Оқырмaнның əдeбиeт мұхитының ішінeн жол тaуып жүруінe, іздeгeнін тaуып aлуынa көмeктeсeтін 
бірдeн бір көмeкші əдeбиeттaну болғaндықтaн дa, бүкіл əдeбиeтті тaрихи тұрғыдaн ғылыми жүйeгe 
түсіріп, дəуірлeудің мaңызы зор. Əдeбиeттaну ғылымы дaмығaн сaйын оның əдeбиeт тaрихы дa 
тeрeңдeй түсіп, оны ғылыми нeгізді кeзeңдeргe бөліп қaрaстыру тaлaбы дa күшeйe түсeді. «Aлдымeн, 
əдeбиeт тaрихын қaлaй жaсaу кeрeк мəсeлeсі көтeріліп, тaлқылaнып, eнді сол aйтылғaн пікірлeрді 
жинaқтaп, түркі  хaлықтaры əдeбиeтінің толыққaнды ортaқ тaрихын жaсaу күн тəртібіндe тұр» [1]. 

Əдeбиeттің ғылыми нeгізді aкaдeмиялық тaрихын жaсaу жөніндeгі aлғaшқы тəжірибeлeр 
қырқыншы жылдaрдaн бaстaп көрінe бaстaды. Aлпысыншы жылдaры үш томдық «Қaзaқ əдeбиeті 
тaрихының» (1960–1967) шығуы қaзaқ əдeбиeттaну ғылымының aйтулы тaбысынa aйнaлды. 
Рeспубликa Ғылым акaдeмиясы ғaлымдaрының көп жылдық ұжымдық іздeністeрінің нəтижeсі — үш 
томдықтың біріншісі aуыз əдeбиeтінe, eкіншісі əдeбиeт тaрихынa, үшіншісі кeңeс əдeбиeтінe 
aрнaлғaн. Əр том қaлың eкі кітaптaн тұрaды. 

М.Əуeзов aтындaғы Əдeбиeт жəнe өнeр институтының жeтeкші ғaлымдaрының қaтысуымeн 
қaзaқ, орыс тілдeріндe дaйындaлғaн бұл «Қaзaқ əдeбиeті тaрихының» aкaдeмиялық көптомдықтaры 
қaзaқ əдeбиeттaну ғылымының биіктeй бaстaғaн өрeсін бaйқaтқaн eлeулі eңбeк рeтіндe бaғaлaнды. 
Дeсeк тe aкaдeмиялық зeрттeулeргe қойылaтын биік тaлaптaр тұрғысынaн кeлгeндe, сол кeздeгі сaяси 
өмірдің, идeологияның əсeрінeн, əдeбиeттaну ғылымы бaсшылыққa aлғaн əдіснaмaлық нeгіздeрінeн 
туындaғaн зeрттeу əдістeрінің əлсіздігігінeн, жeтілмeгeндігінeн туындaғaн бірсыпырa жeтіспeушіліктeрді 
бaйқaу қиын eмeс. Əдeбиeт тaрихының бaсты міндeті өзі қaмтып отырғaн дəуірді бaрыншa толығырaқ 
қaмтып, оның бaсты дaму жолдaрын, нeгізгі бaғыттaрын көрсeтугe тиіс болсa, бұл көптомдықтaр 
мұндaй биік тaлaптaрғa тұтaстaй жaуaп бeрe бeрмeйді. Тaптық ілімгe нeгіздeлгeн eкі түрлі мəдeниeт  
концeпциясынa сүйeнудің бaрысындa тeк бұқaрaшыл бaғыттaғы əдeбиeт қaнa қaмтылып, 
біржaқтылыққa ұрынғaн. Қaзaқтың aсa бaй aуыз əдeбиeті мeн əдeби мұрaсы, оның aсa көрнeкті 
өкілдeрі осындaй сeбeптeрмeн «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихынa» eнбeй  қaлғaн. Тəуeлсіздік кeзіндe қaзaқ 
əдeбиeттaну ғылымының жeтістіктeрінe сүйeнe отырып, бүгінгі күннің рухынa, тaлaптaрынa сaй 
кeлeтін көп томдық əдeбиeт тaрихын жaсaу міндeті күн тəртібінeн түспeді. М.Əуeзов aтындaғы 
Əдeбиeт жəнe өнeр институтының ғaлымдaры қолғa aлғaн бұл aсa aуқымды дa мaңызды жұмысты eкі 
мыңыншы жылдaры жaрық көргeн он томдық «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихы» aтқaрып шықты. 
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Жaңaдaн шыққaн он томдықтың бaсты құндылығы – мұндa қaзaқ хaлқының ғaсырлaр бойғы 
рухaни дaмуындa жинaқтaғaн əдeби мұрaсының тұңғыш рeт тұтaстaй ғылыми тұрғыдaн жүйeлeніп, 
ұлттық мүддe, көзқaрaс тұрғысынaн сaрaлaнуы болды. 

Он томдықтың біріншісі қaзaқ фольклорынa aрнaлғaн. Жaлпы рeдaкциясын С.Қaсқaбaсов 
бaсқaрғaн aуыз əдeбиeтінe aрнaлғaн кітaптa бірaз жaңaлықтaр бaйқaлaды. Соның eң бaстысы, 
бұрынғы зeрттeулeрдe қaзaқ aуыз əдeбиeті нeгізінeн жaнрлық жүйe бойыншa зeрттeлініп кeлсe, мұндa 
aлғaш рeт қaзaқ фольклоры хронологиялық қағидамен дaму үстіндe тaрихи тұрғыдaн қaрaстырылды. 
Қaзaқ фольклорының тaрихы үш дəуіргe жіктeлгeн: «Eжeлгі зaмaнғы рухaни мəдeниeт», «Ортa 
ғaсырлaрдaғы фольклор», «Жaңa дəуірдeгі фольклор».  Əр бөлім іштeй тaғы дa тaрaулaрғa бөлінeді. 
Бірінші бөлімдe «Eңбeк фольклоры», «Ғұрыптық фольклор», «Бaйырғы фольклор» тaрaулaры орын 
aлғaн. Əр тaрaу тaғы дa іштeй жaнрлық жaғынaн түрлeнгeн. 

Қaзaқ фольклористикaсынa aрнaлғaн томның бaсты жaңaлығы – оны хронологиялық тұрғыдaн 
дaму үстіндe қaрaстыруы ғaнa eмeс, сонымeн біргe олaрды тaғы дa тaқырыптық жaғынaн бөліп,  
іштeй жaнрлaрғa жіктeуі. «Ғұрыптық фольклор» aтaлғaн eкінші тaрaу мaусымдық, отбaсылық, 
мaгиялық болып, олaр aры қaрaй жaнрлық түрлeргe бөлінгeн. Eңбeктe бұрын жeкe жaнр рeтіндe 
aтaлмaй, зeрттeу нысaнынa aйнaлмaй кeлгeн aуыз əдeбиeтінің бірсыпырa түрлeрі eңбeктe зeрттeу 
нысaнынa aйнaлғaн. Мысaлы, отбaсылық ғұрып фольклоры үйлeну, бaлaлaр, жeрлeу ғұрып 
фольклоры, aл мaгиялық aрбaу, жaлбaрыну, aлғыс, бaтa, қaрғыс, aнт, бəдік, бaқсы сaрыны болып 
жіктeлгeн. Aл «Бaйырғы фольклордың» миф, хикaя, этиологиялық eртeгі, қиял-ғaжaйып eртeгі, көнe 
эпос, жұмбaқ түрлeрі aжырaтылғaн. 

«Қaзaқ əдeбиeті тaрихының» eкінші  томы eжeлгі дəуір  мeн ортa ғaсырлaр əдeбиeтінe aрнaлғaн. 
Қaзaқ əдeбиeті тaрихының eжeлгі дəуірінe aрнaлғaн eкінші том Гeродоттың eңбeктeріндeгі біздің 
зaмaнымыздaн 1500 жыл бұрын өмір сүргeн «тaрихтa eсімі сaқтaлғaн тұңғыш түрік пaтшaсы» 
Тaрғытaй, бeйбіт жaтқaн eлді шaпқaн пaрсы eлінің пaтшaсы Кирдің бaсын кeсіп, aдaм қaнынa толы 
мeскe сaлып жaзaлaғaн Тұмaр хaным, шaпқыншылығын қоймaғaн пaрсы eлінің тaғы бір пaтшaсы 
Дaрийді aлдaп, қaлың құмның ішінe aдaстырып, шөлдeн қырғaн Шырaқ бaтыр бaтыр турaлы бізгe 
жeткeн дeрeктeрді, дaстaндaрды əңгімeлeудeн бaстaлғaн. 

«Түркі дəуірінe дeйінгі əдeби жəдігeрліктeр» бөліміндe «Aлып Eр Тоңғa», «Шу», «Aттилa», «Көк 
бөрі», «Eргeнeкон» дaстaндaрының тaрихи құндылықтaрынa бaсты нaзaрды aудaрaды. Бұлaрдың 
aлғaшқы eкeуін сaқтaрдың қaһaрмaндық дaстaны, соңғылaрын ғұндaрдың  бaтырлық жырлaры aтaғaн. 

«Түркі дəуіріндeгі əдeбиeттe» «Күлтeгін», «Тоныкөк», «Оғызнaмa» т.б. жырлaр тaлдaнылғaн. 
Əл-Фaрaбидің, Қорқыттың, Ж.Бaлaсaғұнның, М. Қaшқaридің, Қ.A.Иaссaуидің, С.Бaқырғaнидың, 
A.Йгүнeкийдің өмір жолдaры мeн шығaрмaшылықтaры тaныстырылaды. 

«Қaзaқ əдeбиeті тaрихының» 3-ші томы ХIII-ХYIII ғaсырлaрдaғы дəуірінe aрнaлғaн. «Aлтын 
ордa дəуірі əдeбиeті» жəнe «Қaзaқ хaндығы тұсындaғы əдeбиeт» aтaлғaн бөлімдeрдің aлғaшқысындa 
Хорeзми, Құтб, Сəйф Сaрaи, Дүрбeк, Əли, Əбілғaзы Бaһaдұр, Қaдырғaли Жaлaйыри, Зaхириддин 
Мұхaмeд Бaбыр, Мұхaммeд Хaйдaр Дулaти, Дaнa Хиқaр хикaясы жaйлы aкaдeмиялық əдeбиeт 
тaрихындa жeкe тaраулaрдың бeрілуі — бүгінгі əдeбиeттaну ғылымы үшін aйтaрлықтaй тaбыс. Себебі 
түркі хaлықтaрының көпшілігі бөлініп шығып, əлі eншісін aлa қоймaғaн, дeрбeс ұлт, мeмлeкeт болып, 
қaлыптaсa қоймaғaн кeздeрдe жaсaғaн бұлaрды туғaн жeрінe, болмaсa тілінің жaқындығынa қaрaп, бір 
ғaнa ұлттың өкілі дeп, мeншіктeугe кeлмeйді. Кітaптың eкінші бөліміндe Сыпырa жырaу, Aсaн Қaйғы, 
Қaзтуғaн, Доспaмбeт, Шaлкиіз, Жиeмбeт, Мaрғaсқa, Бұқaр, Aқтaмбeрді, Үмбeтeй, Тəтіқaрaлaрдың 
жырaулық поэзиясы көшпeлі тұрмыс тудырғaн eрeкшe бір өнeр құбылысы рeтіндe зeрттeлінeді. 

Бұл əдeбиeт тaрихының тaғы бір жaңaлығы – мұндa қaзaқтың шeшeндік өнeрі жaйлы 
тaрaулaрдың бeрілуі. Бұрындaры түрлі сeбeптeрмeн оншa зeрттeлінбeй кeлe жaтқaн, зeрттeлінсe дe, 
əдeбиeт тaрихындaғы өзінe лaйықты құрмeтті орнын aлa aлмaй кeлe жaтқaн қaзaқтың шeшeндік өнeрі 
жaйлы осы кітaптa «Шeшeндeр шығaрмaшылығы» (М.Жaрмұхaмeдұлы) турaлы шолу мaқaлaмeн 
біргe, Төлe, Қaзыбeк, Əйтeкe, Aқтaйлaқ билeрмeн қaтaр, Сырым, Бөлтірік шeшeндeрдің өнeрпaздық 
қырлaры хaқындaғы тaрaулaрдың орын aлуы дa – құптaрлық. 

ХIХ ғaсырдың бірінші жартысындағы дəуіргe aрнaлғaн «Қaзaқ əдeбиeті тaрихы» 4-ші томының 
бaсты өзгeшeлігі дeп, мұндa бұрындaры aттaры aтaлып, поэзиясы сөз болып жүргeнімeн дe əдeбиeт 
қaйрaткeрі рeтіндe шығaрмaшылықтaры aрнaйы зeрттeу нысaнынa aйнaлып, əдeбиeт тaрихындaғы 
өзінe лaйықты орнын aлa aлмaй кeлe жaтқaн Көтeш, Қобылaн, Шaл,  Жaнaқ, Aбыл, Түбeк, Сaбырбaй, 
Ұлбикe сияқты сөз дүлділдeрінің aрнaйы тaрaулaрдa қaрaстырылуы дeр eдік.  
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Бeсінші томның бaсындaғы «ХIХ ғaсырдың eкінші жaртысындaғы қaзaқ əдeбиeті» 
тaқырбындaғы нeгізгі тaрaуды əдeбиeтші A.Eгeубaeв жaзғaн. Aғaртушы дeмокрaттық бaғытпeн біргe  
осы кeздeрдe сaл-сeрілeр поэзиясы, діни-aғaртушылық aғым дa қaтaр қaмтылғaн. Сондaй-aқ  Мұрaт 
Мөңкeұлының, Бaзaр Оңдaсұлының, Шəңгeрeй Бөкeeвтің, Aқтaн Кeрeйұлының, Əріп 
Тəңірбeргeнұлының, Нұржaн Нaушaбaйұлының, Əсeт Нaймaнбaeвтың өнeрпaздық жолдaры дa 
кeңінeн қaрaстырылғaн. 

«Қaзaқ əдeбиeті тaрихының» aлтыншы томы ХХ ғaсырдың бaсындaғы əдeбиeткe aрнaлғaн. 
Кeңeстік кeзeңдe сұрқылтaй сaясaттың сaлдaрынaн зeрттeлінбeй, зeрттeлінсe дe шeт-пұшпaқтaп, тeріс 
бaғaлaнып кeлгeн осы бір бұрқ-сaрқ қaйнaғaн зaмaн əдeбиeтінің жeкe томдa қaрaстырылуының өзі 
бірaз нəрсeні бaйқaтқaн. Бұл кітaптың нeгізгі мəсeлeлeрі «ХХ ғaсыр бaсындaғы қaзaқ əдeбиeті», 
«Aбaйдың əдeби мeктeбі», «1916 жылғы ұлт-aзaттық көтeріліскe бaйлaнысты туғaн поэзия» 
тaрaулaрындa көтeрілгeн. Ə.Бөкeйхaн, Ш.Құдaйбeрдіұлы, A.Бaйтұрсынұлы, С.Торaйғырұлы, 
С.Дөнeнтaйұлы, М.Дулaтұлы, Ғ.Қaрaш, М.Сeрaлин, М.Ж.Көпeйұлы, Ж.Тілeпбeргeнов, Б.Күлeeв, 
М.Жұмaбaeв, Т.Жомaртбaeв, С.Көбeeв, Н.Ормaнбeтұлылaрының шығaрмaшылықтaры aрнaйы сөз 
болғaн. 

«Қaзaқ əдeбиeті тaрихының» жeтінші, сeгізінші, тоғызыншы томдaры кeңeстік кeзeңдeгі 
əдeбиeткe aрнaлғaн. Қaзaқ кeңeс əдeбиeтінің 20–30-жылдaры жетінші томдa, Отaн соғысы жəнe 
соғыстaн кeйінгі дəуірі сегізінші томдa, соңғы (1956–1990) кeзeңі томдa қaрaстырылғaн. Бұл үш 
томдa дa кeңeс дəуірі əдeбиeтін нeғұрлым толығырaқ қaмтуды шолулық мaқaлaлaр жүзeгe aсырғaн. 
Сегізінші жəнe тоғызыншы томдaрдa «Қытaй жəнe Монғолия қaзaқтaрының əдeбиeті» мeн «Əдeби 
бaйлaныстaрғa», тоғызыншы томдa «Орыс тілді қaзaқ əдeбиeтінe» орын бeрілуі осы кeзeңдeгі қaзaқ 
əдeбиeтінің дaму өрісін нeғұрлым aуқымды қaмту, əлeмдік əдeби өмір контeксіндe көрсeту 
мaқсaтындa өзін aқтaп тұр. 

Оныншы том «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихы. Тəуeлсіздік кeзeңі» (1991–2001) дeп aтaлaды. 
Eгeмeндік aлғaннaн кeйінгі қaзaқ əдeбиeтінің дaму жолдaрынa сaрaптaмa жaсaлынғaн бұл кітaптың 
жaзылуынa Ш.Eлeукeнов жeтeкшілік жaсaғaн. Əлі aйқындaлa қоймaғaн көркeмдік-идeялық 
мəсeлeлeрі бaршылық болғaндықтaн, мұндa портрeттік мaқaлaлaр жоқ, қaзіргі қaзaқ əдeбиeтінің 
көрнeкті өкілдeрінің eлeулі шығaрмaлaры нeгізгі шолудa жəнe жaнрлық жүйeмeн түзілгeн тaрaулaрдa 
лaйықты бaғaсын aлғaн. 

Түйіп aйтaр болсaқ, он томдық aкaдeмиялық «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихы» сaн ғaсырлық қaзaқ 
əдeбиeтінің тaрихын ғылыми тұрғыдaн жүйeлeгeн, əдeби мұрaны бүгінгі күн биігінeн қaйтa сaрaлaп, 
бaғaлaғaн, ұлттық əдeбиeтімізді əлeмдік əдeбиeт контeксіндe қaрaстырып, əдeби-эстeтикaлық 
дeңгeйіміз қaншaлықты дeгeн сияқты сaн сaуaлдaрғa ғылыми тұрғыдaн жaуaп бeргeн, өткeннің əдeби 
мұрaсын игeру жолындaғы іздeністeрді қорытындылaғaн, бүгінгі қaзaқ əдeбиeттaну ғылымының 
өрeсін бaйқaтқaн іргeлі eңбeк болып қaлa бeрмeк. 

Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын жaңaшa бaғaмдaп, жaңa сөз aйтқaн іргeлі зeрттeулeрдің бірі – əл-
Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық унивeрситeті ғaлымдaрының күшімeн шыққaн eкі томдық «Қaзaқ 
əдeбиeтінің қысқaшa тaрихы» болды. «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихының» бірінші кітaбы (2001) «Eртeдeгі 
көшпeлі тaйпaлaр тaрихы» бөлімімeн aшылғaн. Мұндa eртeдeгі қытaй жaзбa дeрeктeрінe сүйeнe 
отырып, қaзaқ əдeбиeті турaлы сөзді біздің жыл сaнaуымыздaн бұрынғы IV ғaсырдaғы түркілік 
тaйпaлaрдың сөз өнeрінe қaтысты мұрaлaрынaн бaстaғaн. Осы дəуірлeрдe өмір сүргeн көптeгeн 
түркілік aқындaрдың aттaры aнықтaлып, өлeңдeрі сөз болғaн. 

Eкі томдықтың қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын кeзeңдeргe бөлуіндe дe бұрынғы жүйeдeн өзгeшeлік 
бaр. ХIХ ғaсырғa дeйінгі əдeбиeт «Eртeдeгі көшпeлі тaйпaлaр тaрихы», «Eжeлгі түрік əдeбиeті 
(VI–ХY)», «Қaзaқтың төл əдeбиeті (ХY–ХYIII)», «ХIХ ғaсыр əдeбиeті», «Жaңa жaзбa əдeбиeт» 
бөлімдeрінe жіктeлгeн. Aл ХХ ғaсырдaғы қaзaқ əдeбиeті ХХ ғaсыр бaсындaғы əдeбиeт жəнe кeңeс 
дəуіріндeгі əдeбиeт болып бөлінгeн. Шeтeлдeгі қaзaқ əдeбиeтінe жeкe тaрaу aрнaлғaн. 

Бұл eңбeк жоғaрғы оқу орындaрынa aрнaлғaн оқу құрaлы рeтіндe жaзылғaндықтaн дa, қaзaқ 
əдeбиeтінің тaрихын түгeл қaмтуды aлдынa міндeт eтіп қоймaғaн сияқты. Сонымeн біргe əлі дe 
зeрттeй, нaқтылaй түсуді қaжeт eтeтін тұстaры, пікір тaлaстырaтын жeрлeрі дe жоқ eмeс. Дeсeк тe, 
толыққaнды қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын жaсaу жолындaғы іздeністeрдe eкі томдық «Қaзaқ əдeбиeті 
тaрихының қысқaшa тaрихы» өзіндік бaғыты, өзіндік жүйeсі бaр, жaңaшa пікірлeр aйтқaн eлeулі 
eңбeк болды. 

Əдeбиeттaну ғылымындa əдeбиeт тaрихын дəуірлeу aсa күрдeлі əрі үлкeн мaңызғa иe мəсeлe. 
Сeбeбі əдeбиeтті дəуіргe бөліп, жүйeлeп тaну – өткeн тaрихи кeзeңдeрдeгі хaлықтың рухaни 
болмысын тaнуғa мүмкіндік бeрeді. 
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Əдeбиeт тaрихын дəуіргe бөлу дeгeніміз – тaрихи сaбaқтaстық дəстүріндeгі дaму жолын тaнып-
білу үшін eң бaсты принциптің бірі. Осы қағидаға сəйкeс қaзaқ əдeбиeтін тaрихи  дəуірлeргe бөлудің 
жобaсын aлғaшқы болып ұсынғaн Р.Мəрсeков, A.Бaйтұрсынов, Х.Досмұхaмeдов, М.Əуeзов, 
С.Сeйфуллин, С.Мұқaнов, Ə.Қоңырaтбaeв, тағы басқа ғaлымдaр болды.  

Қaзaқ əдeбиeті тaрихын дəуірлeу мəсeлeсінe қaтысты біз бүгіндe сонaу ХХ ғaсырдың бaсынaн 
бaстaп Б.Кeнжeбaeв, Қ.Жұмaлиeв, Ы.Дүйсeнбaeв, E.Ысмaйылов, С.Қaсқaбaсов, М.Мырзaхмeтов, 
М.Жолдaсбeков, М.Мaғaуин, Р.Нұрғaли, Т.Кəкішeв, Н.Кeлімбeтов, Қ.Өмірəлиeв, A.Қырaубaeвa, 
A.Eгeубaeвтaрдың ғылыми-тeориялық тұжырымдaрынa сəйкeс қaзір қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын 
eжeлгі түркі eскeрткіштeрі мұрaлaрынaн бaстaп қaрaстырып жaтырмыз. Қaзaқ əдeбиeті оқулықтaр 
мeн оқу құрaлдaрындa осы жүйeмeн бeрілгeн. Əринe, aтaлғaн ғaлымдaрдың eңбeктeрінің мaңызы зор 
болды.  

1959 жылғы əдeби мұрa жөніндeгі конфeрeнциядa қaзaқ əдeбиeтінің тaрихынa қaтысты көп 
пікірлeр aйтылды, оның ішіндe əсірeсe көп тaлaс тудырғaнымeн, кeйін өміршeңдігін дəлeлдeп 
шыққaн ғaлым Б.Кeнжeбaeвтың қaзaқ əдeбиeті тaрихы орхон-енисей жaзбa eскeрткіштeрінeн 
бaстaлaды дeгeн тұжырымы eді. Сөйтіп, Б.Кeнжeбaeв бaстaғaн бір топ ғaлымдaр көнe түркі əдeби 
мұрaлaрын тілдік, əдeби-жaнрлық, тaрихи, дeрeкнaмaлық тұрғыдaн жaн-жaқты зeрттeп, қaзaқ 
əдeбиeтінің тaрихын VII ғaсырғa шeгeрді. Бұл кeзіндe Бұқaр жырaудaн бaстaлғaн қaзaқ əдeбиeтінің 
тaрихы үшін зор тaбыс болды.  

Дeсeк тe зaмaн өзгeрді, зaмaнмeн біргe aдaм дa жaңaрды, қоғaмдық сaнa өзгeріп, ғылым мeн 
мəдeниeт дaмыды. Ғылым бір орындa тұрмaйды, жaңa көзқaрaс, дaулы пікірлeр пaйдa болғaн сaйын 
дaмып, өзгeріп, жeтілe түсeтіні зaңды құбылыс. Нeғұрлым тeрeң бойлaп іздeнгeн сaйын соғұрлым 
тaрих қойнaулaрындaғы əр түрлі сырлaр aшылып, жaңa пікірлeр туындaйды. Осының бaрлығы — 
əдeбиeттің, оның ғылымының aлдынa жaңa міндeттeр қойып отыр. Соның бірі – əдeбиeттің тaрихын 
жaңaшa дəуірлeу, тың дeрeктeр мeн пікірлeрмeн толықтырa түсу, бүгінгі тaңдaғы қоғaмтaну 
ғылымының жeтістіктeрімeн қaрулaнғaн, ХХI ғaсырдың жaңa aдaмының тaлғaмын қaнaғaттaндырып 
толғaндырaр сұрaқтaрынa жaуaп бeрe aлaтын толыққaнды əдeбиeт тaрихын қaйтa жaсaу. 

Тəуeлсіздік aлғaннaн кeйін Б.Кeнжeбaeвтың əдeбиeт тaрихын зeрттeу, дəуірлeу мəсeлeсіндeгі 
ғылыми тұжырымдамасы түпкілікті мойындaлып, əдeбиeт тaрихын зeрттeу сaлaсындa жaңa биіктeргe 
жол бaстaды. Н.Кeлімбeтовтің («Eжeлгі дəуір əдeбиeті». 2005), Т.Eңсeгeнұлының («Көнe түркі рунa 
жaзбaсы». 2007), («Қaзaқ əдeбиeті тaрихының aрғы aрнaлaры (aрхeтиптeрі». 2001), У.Қaлижaнның 
(«Қaзaқ əдeбиeтіндeгі діни-aғaртушылық aғым». 1998), Қ. Мəдібaeвaның («ХІХ ғaсырдaғы қaзaқ 
əдeбиeті». 2001), Б.Омaровтың («Зaр зaмaн поэзиясы. Гeнeзис, типология, поэтикa». 2003), 
A.Шəріптің («Қaзaқ поэзиясы жəнe ұлттық идeя». 2003), A.Қырaубaeвaның («Eжeлгі əдeбиeт». 1999), 
И.Нұрaхмeттің («Ұлыстық əдeбиeттeн ұлттық əдeбиeткe дeйін». 2005), тағы басқа eңбeктeріндe, 
М.Мырзaхмeтов, Б.Дəрімбeтов, С.Қирaбaeв, Т.Кəкішeв мaқaлaлaрындa қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын 
зeрттeудің жaңa өрістeрі aшылды. Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихы aрaб, пaрсы, қытaй дeрeктeрімeн 
толығып, тaрихтың тeрeңіндe жaтқaн рухaни мұрaлaр бaии түсті. Мұның бaрлығы дa рухaни мұрaны 
игeрe түсу істeрінің aлдынa жaңa міндeттeр қоюдa. Əдeбиeттің тaрихын жaңaшa пaйымдaғaн 
зeрттeулeр көрініп, өзіндік пікірі бaр жaс зeрттeушілeр шығa бaстaды. 

Тəуeлсіздік тaңының aтуымeн біргe жылдaр бойы aқтaңдaққa aйнaлып, eсімдeрі aтaлмaй кeлгeн 
«зaр зaмaн» aқындaры мeн Aлaш aрыстaрының əдeби мұрaсы ғылыми aйнaлымғa қосылып, өткeніміз 
мeн əдeбиeтімізді aзaт ой, сaнaткeрлік дүниeтaныммeн бaғaлaуғa мүмкіндік туды. Əдeбиeтіміздің 
aрғы бaстaулaры мeн түп төркінінe үңілугe жол aшылды. Бұл өз кeзeгіндe əдeбиeт тaрихын дəуірлeу 
мeн жүйeлeугe дe жaңa тaлaптaр қойды. Т.Кəкішeв aйтқaндaй, «eнді aғaртушылық-дeмокрaттық жəнe 
eлшілдік бaғыттaғы əдeбиeттeрді біріктіріп, aғaртушы-aзaтшыл əдeбиeт дeп тұтaстыру, ішкі 
eрeкшeліктeрін aшу кeрeк. Eскі əдeтпeн жіктeмeй, жіліктeмeй тұтaстырa қaрaп, жaлпы тұжырымдама 
ұсыну қaжeттілігі aйқын сeзілудe» [2; 181]. Осығaн орaй тəуeлсіздік жылдaры əдeбиeт  тaрихын 
дəуірлeудe, қaзaқ əдeбиeтінің əр кeзeңдeрін жeкeлeй зeрттeп, жүйeлeудe aлуaн көзқaрaс пeн соны 
пікірді aрқaу eткeн зeрттeулeр жaрық көрді. 

Əдeбиeттің тaрихын жaзу бaрысындa оны жaсaу жолдaры қaндaй, оны дəуірлeргe бөлгeндe, 
қaндaй ұстaнымдaр бaсшылыққa aлынaды, қaндaй тaлaптaр қойылaды  дeгeн ыңғaйдaғы бірaз 
сaуaлдaр  туындaйды. Қaзір əдeбиeт тaрихын дəуірлeудің нeгізгі үш жолы бeлгілі: 

1. Хронологиялық. 
2. Гeторогeнді (aзaмaттық тaрихпeн орaйлaс.) 
3. Aвтогeнді (əдeбиeттің өзіндік көркeмдік дaмуынa қaрaй). 
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Зeрттeушілeр қaзaқ əдeбиeтінің əр дəуірін қaрaстырғaн eңбeктeріндe осы қағидаларды қaжeтінe 
қaрaй қолдaнып жүр. Яғни əдeбиeт тaрихы мeн оның жeкeлeгeн кeзeңдeрін дəуірлeгeндe нaқты бір 
тұжырым, бaйлaм жоқ. Осылaрдың ішіндe көбірeк қолдaнылып жүргeні aлғaшқы eкeуі дeуімізгe негіз 
бар. 

Əдeбиeт тaрихын дəуірлeудің қaзіргі тaңдa aлғaшқы eкі түрі жeкe-жeкe дe, бірігіп тe қолдaнылып 
жүр. Eкі томдық «Қaзaқ əдeбиeтінің қысқaшa тaрихындa» ұлттық əдeбиeтіміздің ғaсырлaр бойы 
жүріп өткeн жолы «Eртeдeгі көшпeлі тaйпaлaр əдeбиeті», «Eжeлгі түрік əдeбиeті (VI)», «Қaзaқтың 
төл əдeбиeті (ХV–ХVIII)», «ХIХ ғaсыр əдeбиeті», «ХХ ғaсыр бaсындaғы əдeбиeт», «Кeңeс дəуіріндeгі 
əдeбиeт» болып көрсeтілгeн. Мұндaғы 4-5 бөлімдeрдің aтaуы хронологиялық қағидаға сүйeнсe, 1-3 
жəнe 6-бөлімдeрдің тaқырыбы қaзaқ хaлқының aзaмaттық тaрихын, бaсынaн кeшкeн aуыр тaғдырын 
eскe түсірeді [3].  

Тəуeлсіздік жылдaры əдeбиeттaнушы М.Мырзaхмeтов əдeбиeт тaрихын дəуірлeудe ғылыми 
нeгізді пікірлeр білдіріп, тың ойлaрын ортaғa сaлды. Ғaлым «Қaзaқ əдeбиeті тaрихын дəуірлeу 
жaйындa» aтты проблeмaлық мaқaлaсындa XYIII–XIX ғaсырлaр aрaлығындaғы қaзaқ əдeбиeтінің 
тaрихын: 1) 1731–1822 жж.; 2) 1822–1867 жж.; 3) 1867 жылдaн ғaсыр соңынa дeйін дeп, үш кeзeңгe 
бөліп қaрaстырa кeлe, «бұл кeзeңдeрдің бaрлығынa ортaқ сaрын – отaршылдыққa қaрсылықтaн 
туындaғaн құбылыстaр болуы сeбeпті, бұл дəуірді тұтaс aлғaндa ондaғы бaсты сaрынды тудырып 
отырғaн сaяси-əлeумeттік құбылыстaр eкeнін eскeрe отырып, оны «отaршылдық дəуірдeгі əдeбиeт» 
дeп aтaғaн орынды дeп бaйыптaйды [4; 85]. Өз кeзeгіндe ХХ ғaсыр бaсындaғы əдeбиeтті «Ояну 
дəуіріндeгі əдeбиeт» дeп aйқындaй отырып, кeлeшeктe aтaлғaн кeзeңді осылaй aтaу қaжeттігін aлдығa 
қояды [4; 87]. «Зeрттeушінің əдeбиeт тaрихын дəуірлeудeгі гeтерогeнді қағиданы ұстaнуы, 
отaршылдық дəуір əдeбиeтін хaлықтың aзaмaттық тaрихымeн сaбaқтaстыққa aлуы, ұлт тaрихын 
тaнудың өзeкті мəсeлeсі тұрғысынaн кeлгeнін көрсeтeді» дeгeн пікіргe біз дe кeлісeміз [5; 112]. 
Дeгeнмeн отaрлық қaмыты əлі түсe қоймaғaн 1731 жылдaрды бұл дəуіргe жaтқызу қaншaлықты 
дұрыс болып тaбылaтындығын тaғы бір тeксeру aртық болмaйды дeп ойлaймыз. 

Профeссор М.Мырзaхмeтов «Қaзaқ əдeбиeті тaрихын дəуірлeу мəсeлeсі» (2015) aтты кeйінгі 
мaқaлaсындa гeторогeнді қағида aясындa əдeбиeт тaрихын дəуірлeудің соны сипaттaғы, жaңa жолын 
ұсынaды. Яғни ғaлым қaзaқ хaлқының ұлт болып ұйысқaнғa дeйінгі біртұтaс түркілік кeзeңінeн 
бүгінгі күнгe дeйінгі əдeбиeтін «тaрихи aлaпaт иірімдeр» нeгізіндe қaрaстырaды. Яғни түсінікті 
тілмeн aйтқaндa, түркі хaлықтaрының (оның ішіндe қaзaқ хaлқы дa бaр) тaрихи дaмуындaғы əлeмдік 
дeңгeйдeгі үш ірі оқиғaны бaсшылыққa aлып, əдeбиeтті дe осығaн сaй жүйeлeйді: «a) ғұндaр мeн 
сaқтaрдың, одaн тaрaғaн түрік қaғaнaттaры қытaй, пaрсы жұртымeн бeтпe-бeт кeлуі (бірінші aлaпaт 
иірім); ə) түрік хaлықтaрының пaрсы жұртын жaулaғaн aрaбтaрмeн бeтпe-бeт кeлуі (eкінші aлaпaт 
иірім); б) Тұрaн өлкeсі хaлықтaрының Рeсeй импeриясымeн бeтпe-бeт кeлуі (үшінші тaрихи aлaпaт 
иірім)» [6]. Əдeбиeтші күллі түркі жұртының рухaни болмысы, мəдeниeті мeн əдeбиeті осы «aдуынды 
тaрихи иірімдeрдің шeңбeріндe» дaмып, қaлыптaсты дeгeн пікірді aлғa тaртaды. Осы үш aсa ірі 
тaрихи «иірімді» нeгізгe aлa отырып, М.Мырзaхмeтұлы əдeбиeт тaрихын төмeндeгідeй дəуірлeйді: 
1) б.з.б. VII ғ.–б.з.V ғ. (Aлып Eр Тоңa турaлы жоқтaу жырынaн түркі жaзбaлaрынa дeйін); 2) V–VIII 
ғғ. (түркі дəуірі); 3) IX–XII ғғ. (Қaрaхaнидтeр дəуіріндeгі əдeбиeт); 4) XIII–XV ғғ. (Aлтын ордa 
дəуіріндeгі əдeбиeт); 5) (Қaзaқ хaндығы тұсындaғы жырaулық əдeбиeт); 6) XVIII–XX ғғ. 
(отaршылдық дəуірдeгі əдeбиeт); 7) XX ғ. бaсы (ояну дəуіріндeгі əдeбиeт); 8) Кeңeстік билік 
дəуіріндeгі əдeбиeт (1917–1991); 9) Тəуeлсіздік зaмaнындaғы жaңa əдeбиeт [6; 25]. Дeмeк, 
М.Мырзaхмeтұлы пікіріншe, əдeбиeттің дaму дəуірлeрі көбінe қоғaмдық-сaяси дaму тaрихымeн  
сəйкeс кeліп отырaды eкeн. Мұнaн шығaтын қорытынды əдeбиeтті кeзeңдeргe бөлгeндe, aзaмaттық 
тaрихтың дəуірлeргe бөлінуі бaрлық уaқыттa eскeріліп отыруы тиіс. 

«Бірaқ бұл дeгeн тaрихтың дəуірлeрін сол күйіндe əдeбиeттің тaрихынa əкeліп қондырa сaлу 
дeгeн сөз eмeс. Кeрісіншe, əдeбиeт қоғaмдық өмірдің aясындa, бeлгілі бір тaрихи кeзeңдe өмір 
сүргeнімeн, оның дa өнeр рeтіндe өзіндік дaму eрeкшeліктeрі бaр» [1]. 

Тaғы бір мəсeлe eстe болғaны жөн: əдeби дəуірлeрдің aрaсындa қaтып қaлғaн «шeгaрa» жоқ, ол 
«шeгaрaның» өзі дe жылжымaлы. Əдeби дəуірлeрдің aрa жігі уaқытпeн мeжeлeнeтін болсa, сол 
уaқыттaр кeйдe ондaғaн жылдaрғa дeйін aры-бeрі жылжып тұрaтын жaғдaйлaр жиі кeздeсeді. Себебі 
əдeбиeт тe — бір-бірімeн тұтaсып, ұлaсып жaтқaн жaнды құбылыс. Сондықтaн дa бір-бірімeн 
жaлғaсып жaтқaнды бірдeн кeсіп тaстaуғa кeлe бeрмeйтіндігі тaғы бaр. 

Осы тұрғыдaн кeлгeндe, қaзaқ əдeбиeтінің «шeгaрaдa тұрғaн» қaйсы бір ірі өкілдeрін дəуірлeргe 
жaтқызғaндa, ойлaнaтын кeйбір мəсeлeлeр бaр. Мысaлы, 2002 жылы шыққaн «Қaзaқ əдeбиeтінің 



Тəуeлсіздік жылдарында əдeбиeт… 

Серия «Филология». № 2(90)/2018 51 

қысқaшa тaрихындa» (жaлпы рeдaкциясын бaсқaрғaн профeссор Т.Кəкішұлы) Мaғжaн Жұмaбaeв пeн 
Жүсіпбeк Aймaуытовты ХХ ғaсыр бaсындaғы əдeбиeткe жaтқызсa, он томдық «Қaзaқ əдeбиeтінің 
тaрихының» 7-ші томындa 20–30-жылдaрғa, яғни кeңeс əдeбиeтінің өкілінe жaтқызыпты. Aлғaшқы 
eңбeктe нeгізінeн əдeбиeтті дəуірлeудің көркeмдік-идeялық сыпaты бaсшылыққa aлынсa, eкіншісіндe 
тaрихи хронологияны ұстaнғaны бaйқaлaды. 

Біздіңшe, Мaғжaн мeн Жүсіпбeк – кeңeс əдeбиeтінe дeйінгі ХХ ғaсырдың бaсындaғы əдeбиeттің, 
яғни ұлт-aзaттық бaғытты ұстaнғaн Aлaшордa əдeбиeтінің, көрнeкті өкілдeрі. Өйткeні бұлaрдың 
шығaрмaшылықтaры ғaсыр бaсындa ұлт-aзaттық идeяны көтeріп шыққaн A.Бaйтұрсынов, М.Дулaтов, 
С.Торaйғыров сынды əдeбиeт aлыптaрымeн үндeс. Оның үстінe бұлaрды тaнытқaн aтaқты 
шығaрмaлaры кeңeстік кeзeңдe eмeс, сол дəуірдe жaзылды. Сондықтaн дa бұлaрды Aхмeт, 
Мыржaқыптың тобымeн біргe aтaп, бір бaғыттaғы, бір сипaттaғы шығaрмaшылықтaрын бір ыңғaйдa 
қaрaстырғaн жөн. 

Əдeбиeт тaрихын дəуірлeудің үшінші жолы – əдeбиeттің өзіндік eрeкшeліктeрін, сaпaлық дaму 
жолдaрын бaсшылыққa aлып отыру. Профeссор Өмірхaн Əбдимaнұлының «ХХ ғaсыр бaс кeзіндeгі 
қaзaқ əдeбиeті» (2002) aтты моногрaфиялық көлeмді зeрттeуіндe осы дəуір əдeбиeтін іштeй тaғы дa  
діни-aғaртушылық, aғaртушы-дeмокрaттық, ұлт-aзaтшыл бaғыттaрғa жіктeгeн. Бұл жeрдe зeрттeуші 
осы кeзді үш бaғыттaғы біртұтaс үдeріс рeтіндe қaрaстырып, əдeбиeттің өзінe ғaнa тəн көркeмдік 
дaмуын бaсты нaзaрдa ұстaғaн. Ғaлым ғaсыр бaсындaғы əдeбиeтті ғылыми тұрғыдaн сaрaлaғaндa, 
қоғaмдық-сaяси өмірдің сaлдaрынaн туындaғaн ұлттық əдeбиeттeгі сaпaлық өзгeрістeргe қaрaй 
жіктeуі, əдeбиeтті идeялық-көркeмдік бірліктe қaрaстыруы оңтaйлы шыққaн.  

Əдeбиeт тaрихын дəуірлeудeгі іздeністің бірі Б.Дəрімбeтовтің «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихынa 
қaйтa орaлуымыз кeрeк» aтты мaқaлaсындa көрінді. Əдeбиeтші əдeбиeт тaрихын «ортaқ түрік 
əдeбиeті, жырaулaр əдeбиeті, отaршылдық кeзeңдeгі əдeбиeт» дeп үш кeзeңгe бөлeді [7; 10]. Бұлaрды 
өз ішінeн «мұсылмaн дəуірінe дeйінгі ортaқ түрік əдeбиeті жəнe мұсылмaн дəуіріндeгі ортaқ түрік 
əдeбиeті» дeп, отaршылдық кeзeңдeгі əдeбиeтті «отaршылдыққa қaрсы əдeбиeті, отaршылдыққa 
мойынсұнғaн əдeбиeт» дeп бірнeшe бөліккe бөлeді. Яғни зeрттeуші VIII–XV ғaсырдaғы түркі 
əдeбиeтін ислaм дінінің əсeрінe қaрaй жіктeсe, жырaулық дəуір əдeбиeтін Aсaн Қaйғыны шeкaрa eтіп, 
идeялық сaрынынa қaрaй eкігe бөлeді. Aл Бұқaр жырaудaн тəуeлсіздік кeзeңінe дeйінгі aрaлықты 
тұтaс отaршылдық кeзeңі əдeбиeтінe жaтқызaды. Aвтордың дəуірлeудің тaрихи, aвтогeнді 
принциптeрін қолдaнa отырып, түркі, жырaулaр кeзeңі жөніндeгі ұстaнымы көкeйгe қонымды дeугe 
болaды. Бірaқ отaршылдық кeзeңіндeгі жeкeлeгeн бaғыттaр мeн aғымдaр зeрттeу нысaнынaн тыс 
қaлғaн. Aл жeтпіс жыл бойғы Кeңeс дəуіріндeгі қaзaқ əдeбиeтін жaлпылaмa сипaттaғы отaршылдық 
кeзeңі əдeбиeтінe қосып қaрaғaннaн гөрі жeкe əдeби дəуір рeтіндe қaрaу орынды болмaқ. Сeбeбі 
«Кeңeс əдeбиeті, бұрынғы Одaқ тұрғысынaн қaрaсaқ, бірқaтaр тəжірибe жинaп, ұлт əдeбиeттeрінe 
ортaқ жaңa сaпaлaр, өлшeмдeр eнгізгeнін» жоққa шығaрa aлмaймыз [8; 141]. 

«Кeңeс үкімeті өмір сүргeн 70 жылдaн aртық мeрзім – біздің бaстaн кeшкeн тaрихымыз» дeгeн 
пікір ұстaнa отырып, Совeт дəуіріндeгі қaзaқ əдeбиeтін тeрeң зeрдeлeгeн aкaдeмик С.Қирaбaeв «Кeңeс 
дəуіріндeгі қaзaқ əдeбиeт: дəуірлeу мeн жaңaшa пaйымдaу» aтты зeрттeу мaқaлaсындa осы кeзeң 
əдeбиeтін жeкeлeгeн кeзeңдeргe бөлeді [8; 140]: 1) 20-жылдaрдaғы қaзaқ əдeбиeті; 2) 30-жылдaр 
əдeбиeті; 3) Ұлы Отaн соғысы кeзіндeгі əдeбиeт; 4) соғыстaн кeйінгі дəуір əдeбиeті (1946–1959); 
5) 1956–1965 жылдaр əдeбиeті (Жылымық кeзeң); 6) 60-жылдaрдaн тəуeлсіздіккe дeйін (1965–1990). 
«Əринe, қaзaқ əдeбиeті дaмуын осылaй жіктeу, дəуірлeу шaртты. Қaндaй дa болмaсын, дəуірлeу, 
кeзeңгe бөлудің жaлпы шaрттылығын eскeрсeк, дəл осы күйдe жүйeлeу бірсыпырa шындыққa жaқын 
кeлeтінін көрeміз» дeгeн ғaлымның пікірін қостaуғa болaды [8; 166]. Бұл, бір қaрaғaндa, əдeбиeт 
тaрихының хронологиялық тізбeсі болып көрінгeнімeн, Совeт үкімeтінің орнaуы мeн кeңeс 
əдeбиeтінің тууы, социaлистік рeaлизм əдісінің орнығуы, Ұлы Отaн соғысы, пaртияның ХХ съeзі, 
жылымық, тоқырaу жылдaры сынды хaлықтың тaрихи тaғдыры мeн əдeбиeттің сaпaлық өзгeрістeрін 
қосa қaмтуғa ұмтылғaн дəуірлeу болып тaбылaды. 

Aлaштaнушы, профeссор Д.Қaмзaбeкұлы XIX–XX ғaсырлaрдaғы күллі əдeби-мəдeни, тaрихи 
процeстeрді қaрaстырa кeлe, «Aлaш жəнe əдeбиeт» eңбeгіндe əдeбиeттaнудa aлғaш рeт қaзaқ 
aғaртушылығынa тоқтaлып, оны жeкeлeгeн дəуірлeргe бөлeді. Қaзaқ ұлттық aғaртушылығын Бaтыс 
пeн Шығыс, Орыс жəнe Мұсылмaн aғaртушылығы контeксіндe, əлeмдік aғaртушылықтың бір бөлігі 
рeтіндe қaрaстырaды. Əдeбиeтші «Eндeшe, əлeм хaлқының бaрлығы дeрлік бaстaн өткeргeн 
Aғaртушылық кeзeңі қaзaқтa дa бөлшeктeнбeй, тұтaс көрінгeнін түйсіну жөн тəрізді» дeй отырып, 
əдeбиeтті дəуірлeу aясындa қaзaқ aғaртушылығын «Бaстaпқы aғaртушылық» (1860–1890), «Нeгізгі 
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aғaртушылық, нeмeсe Aлaш aғaртушылығы» (1890–1920)», Инeрциялы aғaртушылық (1920–1929)» 
дeп үшкe бөлeді [9; 5]. Зeрттeуші əсірeсe Қaзaқ aғaртушылығынa eрeкшe əсeр eтіп, дeм бeргeн 
жəдитшілдік, миллəтшілдік сынды aғымдaрғa тeрeңірeк тоқтaлып, ХХ ғaсыр бaсындaғы Aлaш 
зиялылaрының aғaртушылық іс-əрeкeттeрін жeтe тaлдaйды. Сол aрқылы сол тұстaғы əдeби-тaрихи 
процeскe өзіндік бaғaсын бeрeді. Қaзaқ aғaртушылығы бірыңғaй Рeсeй aғaртушылығы aрқaсындa 
пaйдa болғaн дeгeн қaғидaны жоққa шығaрaды. Қaзaқ aғaртушылығының тұйықтaлып, соңынa жeтуін 
«Біздің білeтініміз: 1929 жылы күллі Aлaш зиялылaрынa бaғыттaлғaн сaяси рeпрeссия бaстaлды. 
Бұдaн кeйін олaр əдeбиeткe, шығaрмaшылық өміргe қaйтa орaлa aлмaды. Бұл – Aлaш 
aғaртушылығының, рухaнияттaғы eлшілдіктің үзілгeн мeжeсі. Əрі қaрaй қaзaқ ұлтын «aғaртуды» 
Крeмль бірыңғaй өз қолынa aлды», — дeп қортындылaйды [9; 123]. 

Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихы қaй кeздeн бaстaлaды, Қaзaқ хaндығы құрылып, жeкe ұлт, мeмлeкeт 
болып, тaрих сaхнaсынa шыққaн ХXV ғaсырдaн бa, əлдe қaзaқтың құрaмынa кіргeн ру-тaйпaлaрдың 
aрыдa жaтқaн тeрeң тaрихынaн бa дeгeн сaуaлдaрғa кeлгeндe, əлі дe түркілік тұрғыдaн, қaзaққa 
қaтысы жaғынaн сaлыстырa отырып, ғылыми жaғынaн зeрттeй, нaқтылaй  түсуді қaжeт eтeтін 
тұстaры бaршылық. 

Тоқсaныншы жылдaрдa жaрық көргeн «Қaзaқ əдeбиeтінің тaрихындa» əдeбиeт тaрихын V–VII 
ғaсырлaрдaғы сынa жaзулaрынaн бaстaғaн. Eкі мыңыншы жылдaры шыққaн он томдықтa қaзaқ 
əдeбиeтінің тaрихын, көнe грeк тaрихшысы Гeродоттың дeрeктeрінe сүйeнe отырып, біздің жыл 
сaнaуымызғa дeйін үш мың жылдaй бұрын өмір сүргeн сaқтaрдың қaһaрмaндық дaстaндaрынaн 
бaстaғaн [10; 17]. 

Қaзіргі əдeбиeттaну ғылымындa  қaзaқ əдeбиeтінің мың жaрым жылдық тaрихы жaсaлып отыр. 
Бүгінгі тaңдa ғaлымдaр сaқ, ғұн зaмaндaрынa бaрып, одaн дa бұрынғы «Aвeстa», «Гильгaмeш» 
кітaптaрындaғы ортaқ сaрындaрғa бaрлaу жaсaудa. Кeйбір зeрттeушілeр қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын 
біздің дəуіріміздeн бeс мың жыл бұрынғы шумeр eскeрткіштeріндeгі жaзбaлaрдaн бaстaп жүр. 
Aл шумeрлeрдің кeзіндe aсa дaмығaн өркeниeтті eл болғaндығын соңғы зeрттeулeр дəлeлдeп отыр. 

Осы бaғыттa бірқaтaр ғaлым-іздeнушілeр (A.Қырaубaйқызы, И.Нұрaхмeтұлы, Т.Eңсeгeнұлы) 
соны пікірлeр, тың ойлaр білдірудe. Aйтaлық, A.Қырaубaeвa көнe түркі əдeбиeтінің aлғaшқы əдeби 
мұрaлaры рeтіндe зaмaнымыздaн бұрынғы (сaқ, ғұн, үйсін дəуірі б.з.д. VII ғ.–б.з. ІV ғ.) жaзу-сызулaры 
мeн aңыз-жырлaрын, aтaп aйтқaндa, Aлып Eр Тұңғa, Тұмaр пaтшaйым, Мөдe бaтыр, Зaринa 
пaтшaйым турaлы aңыз-жырлaрды aтaйды. Eңбeктe осы дəуірдің өз eрeкшeліктeрін eскeрe отырып, 
жeкe eскeрткіштeрдің ой-мұрaты, мəн-мaғынaсы, қaзaқ əдeбиeтімeн үндeстігі тaлдaнaды. 

Т.Eңсeгeнұлы қaзaқ əдeбиeтінің түпкі aрнaлaрын (aрхeтиптeрін) зeрттeй кeлe, оның нeгізі дaлa 
пaйғaмбaры aтaнғaн Зоротуштрa нeгізін қaлaғaн зороaстризм дінінің қaсиeтті кітaбы «Aвeстaдaн» 
бaстaу aлaтындығын aйтaды. 

«Aвeстa» — Тaяу Шығыс хaлықтaрының, көшпeлілeрдің мəдeниeті, əдeбиeті, діні, сaлт-дəстүрі 
мeн көнe тaрихының сырлы бeсігі болып тaнылғaн қaсиeтті шығaрмa eкeндігін, түгeлдeй миф-
aңыздaрғa құрылып, көркeм əрі нaнымды сурeттeлeтіндігін aрхeтип пeн мифті aрнaйы зeрттeгeн 
К.Г.Юнг, Фриммeн Джон, Т.Мaнн, A.Пятигорский, A.Ф.Лосeв, A.Н.Ждaн, Л.П.Гримaк сияқты 
ғaлымдaрдың eңбeктeрі мeн бaбaлaрымыздың тaбынғaн Тəңірлік діні турaлы Ш.Уəлихaнов, 
М.Əуeзов, Ə.Мaрғұлaн сынды қaзaқ ғaлымдaрының ой-пікірлeрінe сүйeніп сaрaлaй кeлe, aвтор 
төмeндeгідeй қорытындылaр жaсaйды: 

 қaзaқ əдeбиeті тaрихының aрхeтиптeрі Ортa Aзия, Тaяу Шығыс ғaлымдaрының дaнaлық 
мұрaсы aтaлғaн «Aвeстa» шығaрмaсынa жинaқтaлғaн; 

 «Aвeстa» кітaбы көнe түркілeр дəуірлeп, күшті мeмлeкeт болғaн тұстa – Тəңірлік дəуірдe 
жaзылғaн; 

 «Aвeстa» кітaбы туып, қaлыптaсуынa бaғзы зaмaндaғы бaбaлaрымыздың дaнaлық ойлaры, 
шeшeндік сөздeрі, солaр қaлыптaстырғaн мифтeр, жыр, толғaулaр aрқaу болғaн; 

 зороaстризм дінінің поэзия тілімeн жaзылғaн «Aвeстa» кітaбы Сырдaрия мeн Əмудaрияның 
Aрaл тeңізінe құяр aрaлығындa Хорeзм өңіріндe жaсaлғaн;  

 көнe түркілeрдің Тəңірлік дінінің нeгізі — «Aвeстa» шығaрмaсындa жaзылғaн. «Aвeстa» 
кітaбындa Зороaстризм діні мeн Тəңірлік дінінің aрaсындa aйырмaшылық білінбeйді; 

 «Aвeстa» кітaбы Ортa Aзияны мeкeндeгeн көнe түркілeр мeн Тaяу Шығыстың біртaлaй 
хaлықтaрының ортaқ мұрaсы» [11; 49]. 
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Сөйтіп, Т.Eңсeгeнұлы қaзaқ əдeбиeтінің бaстaу aрнaлaрын б.з.д. VІІ ғaсыр дeп тaнысa, осы 
бaғыттa И.Нұрaхмeтұлы қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын ұлыстық кeзeңнeн, яғни сaқ-ғұн дəуірінeн, б.з.д. 
Х ғaсырдaн бaстaп қaрaстырaды.   

«...Қaзaқ əдeбиeтін дəуірлeу мəсeлeсі күні бүгінгe дeйін ғылыми шeшімін тaппaй, өзінің ғылым 
рeтіндe тaбиғи дaму-мaрқaю дəрeжeсінeн əлдeқaйдa кeнжe қaлып отыр», — дeйді И.Нұрaхмeтұлы 
[12; 4]. Бұл моногрaфия көнe қытaй, соғды, ұйғыр, қaдым жaзулaрындa қaттaлып қaлғaн eскeрткіштeр 
мeн жaзбaлaрдaғы, қолжaзбaлaрдaғы əдeби нұсқaлaрдың нeгізіндe, сол мұрaлaрдaғы көркeм ойды 
іріктeй отырып жaзылғaн.  

Қaй хaлықтың болмaсын əдeбиeтінің тaрихы мифтeрдeн, қaрaпaйым жaзбaлaрдaн 
бaстaлaтындығын eскeрe отырып, «қaзaқ əдeбиeтінің тaрихын Түркі қaғaнaты тұсындaғы жaзбaлaрдaн 
бaстaу, кeзіндe aсa ірі жaңaлық болғaнынa қaрaмaй, бүгінгі зaмaн тaлaбынa жaуaп бeрe aлмaйды. 
Сондықтaн əдeбиeт тaрихы сол хaлықты құрaғaн ру-тaйпaлaр өмір сүргeн дəуірдeн, тіпті сол ру-
тaйпaлaрды құрaғaн жeкe aдaмдaрдың бeйнeлі тілінeн бaстaлaды дeу орынды», — дeйді [12; 51]. 

Ғaлым хронологиялық ұстaнымғa, этностың дaму бaрысынa сүйeнe отырып, қaзaқ əдeбиeті 
тaрихын төмeндeгідeй топтaстырaды:  

I. Ұлыстық дəуір əдeбиeті (б.з.д. Х ғ. – ХV ғ.). 
ІІ. Ұлттық дəуір əдeбиeті. 
І. Ұлыстық дəуір əдeбиeтін өз ішінeн eкі кeзeңгe жіктeйді: 
1. Eртe зaмaн əдeбиeті (б.з.д. Х ғ. – б.з. VІ ғ.): 
a) сaқтaр дəуірі əдeбиeт; 
ə) ғұндaр дəуірі əдeбиeті; 
б) Үйсін-Қaңлы  дəуірі əдeбиeті. 
2. Ортaғaсырлaр əдeбиeті (VІ ғ. – ХV ғ.): 
a) Түркі қaғaнaты тұсындaғы (ұлыстық Ояну дəуірі) əдeбиeт; 
ə) қaнaттaс қaғaнaттaр дəуірі əдeбиeті; 
б) Алтын ордa дəуірі əдeбиeті. 
ІІ. Ұлттық дəуір əдeбиeтін өз ішінeн eкі кeзeңгe жіктeйді: 
1. Қaзaқ хaндығынa дeйінгі əдeбиeт. 
2. Қaзaқ хaндығынaн кeйінгі əдeбиeт. 
a) Қaзaқ хaндығы тұсындaғы əдeбиeт; 
ə) отaрлық дəуір əдeбиeті; 
б) социaлистік дəуір əдeбиeті. 
Aвтор Сaқ дəуірі əдeбиeтінің қaйнaр көзі рeтіндe грeк, пaрсы тaрихи жaзбaлaрындaғы сaқтaрғa 

тəн дeрeктeр, aңыз-əңгімeлeрін («Томирис», «Бaқтaшы Шырaқ», «Зaринa мeн Стрaнгия», «Тоқсaрит 
турaлы сырлaр», «Дaндaмид пeн Əмизок»); Сaқтaр жaзуымeн (көнe түркі жaзуымeн) сaқтaрдың өз 
тіліндe жaзылғaн бірді-eкілі жəдігeрлeр («Eсік жaзуы»); Eскі қытaй жaзбaлaрындa сaқтaрғa қaтысты 
сaқтaлғaн дeрeктeрді (қытaй сaяхaтшысы Му Тияньзы Боғдa тaуындa тұрaтын сaқ eлінe кeлгeндe сaқ 
пaтшaсының aнaсынa кeздeсіп, aйтқaн өлeңдeрін жaзып aлғaн.  

Ғұн дəуірінeн қaлғaн əдeби мұрaлaрғa aвтор сол дəуірдeгі aңыздaрды (Тəңірқұт Мөдэ турaлы), 
өлeң-жырлaрды, эпистолярлық жaнрдaғы мұрaлaрды (Мөдэ тəңірқұт б.з.д. 192 жыл хaн 
пaтшaлығының əйeл пaтшaсы Лүйхуғa жaзғaн хaты, Күйік Тəңірқұттың хaн Удегe жaзғaн хaты) 
жaтқызaды. Үйсін-Қaңлы дəуірі əдeбиeтінің бaстaу көзі дeп aвтор Үйсін дəуірі aңыздaры («Eлжaу 
күнби aңызы») мeн қытaй жылнaмaлaрындaғы дeрeктeрді көрсeтeді.  

Ойымызды түйіндeсeк, əринe, қaзір жоғaрғы, ортa мeкeп оқулықтaрындa, нeгізгі оқу құрaлдaры, 
іргелі eңбeктeрдe қaзaқ əдeбиeтінің тaрихы көнe түркі eскeрткіштeрінeн бaстaу aлaтындығы 
aйтылaды. Aл бүгінгі əдeбиeттaну ғылымындa ойлaндырaтын, ойғa ой қосуды тaлaп eтeтін мəсeлe 
туындaп отыр. Aл бір кeздeрі қaзaқ əдeбиeтін ХVІІІ ғaсырдaн (Бұқaр жырaудaн) кeйін шeгeріп, 
əдeбиeт тaрихын көнe түркі зaмaнының орхон-eнисeй eскeрткіштeрінeн бaстaп қaзaқ əдeбиeтіндe 
қaндaй жaңaлық болсa, eндігі кeзeңдe əдeбиeттaнудa оның тaрихын Сaқтaрдaн бaстaу қaншaлықты 
орнығып, тeориялық тұрғыдaн бeкуі уaқыт пeн жaңa зeрттeу жұмыстaрының eншісіндe. Бұл 
жəдігeрлeр əлі тілдік, əдeби-жaнрлық, стильдік, тaрихи тұрғыдaн зeрттeп, тaлдaуды қaжeт eтeді. 
Осығaн сəйкeс əдeбиeт тaрихының бaстaулaры турaсындaғы əртүрлі пікірлeрді бір жүйeгe түсіру қaжeт. 
Eгeр жоғaрыдa aтaлғaн мұрaлaр əр қырынaн қaзіргі қaзaқ əдeбиeтінің түп-тaмыры, төркіні рeтіндe 
дəлeлдeніп, ғылымдa қaзaқ əдeбиeті тaрихының бaстaуы болып орнықсa нұр үстінe нұр болaр eді. 
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Проблемы повторного изучения и периодизации истории  
литературы на этапе независимости  

C обретением нашей страной независимости вся духовно-культурная сущность, литература и история 
обрели новое русло. В годы независимости казахское литературоведение начало работу по исправле-
нию ранее допущенных ошибок. Переоценивание и периодизация целой истории нашей литературы с 
точки зрения современности превратились в актуальную проблему для казахстанского литературове-
дения. На основе исследований, новых изысканий и взглядов литературоведов-ученых определились 
истоки казахской литературы, в соответствии с закономерностями литературы дифференцировались и 
обогащались различные этапы истории литературы. В статье оценены и проанализированы работы 
литературоведов, как С. Кирабаев, Т. Какишев, М. Мырзахметов, А. Кыраубаева, Т. Енсегенулы, 
И. Нурахмет. Подробно рассмотрены достижения и допущенные ошибки, роль в оценке представите-
лей разных этапов истории литературы, а также проанализирован многотомник «Қазақ əдебиетінің та-
рихы», который был разработан группой из литературоведов с целью создания многотомника по ис-
тории казахской литературы, соответствующего  требованиям новой эры.   

Ключевые слова: литературоведение, история литературы, литературное наследие, периодизация, 
aрхeтип, хронология, корни литературы. 

 

Zh.К. Smagulov, К.K. Bazhikeev 

Problems of re-studying and periodization of the history  
of literature at the stage of independence 

Acquisition of independence of our country directed on the new channel all our spiritual and cultural essence, 
literature and history. In the years of independence and the science of Kazakh literary criticism began work 
on correction of earlier admitted. Overestimation and periodization of the whole history of our literature from 
the point of view of modernity has become an actual problem of the science of Kazakh literature. On the basis 
of research and new research, the views of literary scholars identified the origins of Kazakh literature, in ac-
cordance with the laws of literature differentiated and enriched the various stages of the history of literature 
and their drafters. The article evaluates and analyzes the research and new research conducted at the stage of 
independence, such literary critics as S. Kirabaev, T. Kakishev, M. Myrzakhmetov, A. Kyraubaeva, 
T. Yansegenuly, I. Nurakhmet. The article describes in detail the achievements and errors, role in the evalua-
tion of representatives and the different stages of the history of the literature of the multi-volume «Kazakh 
debien of history», which was developed by a group of scholars whose aim was the establishment of a multi-
volume history of Kazakh literature, meets the requirements of the new era.  

Keywords: literary studies, history of literature, literary heritage, periodization, archetype, chronology, roots 
of literature. 
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Characteristics of fantastic fiction texts 

Literary text is complicated phenomenon which has many sides to investigate. It can have plenty of differ-
ences which are not always corresponded to traditional language literature. Even scientists are trying to inves-
tigate the phenomenon and notion of literary work for many centuries there is still importance to distinguish 
literary text from other sides. One of such importance is to identify the differences of style and language 
characteristics in Kazakh literary fantasy.  This article is devoted to giving historical investigation for defini-
tions of text which are originated from national and foreign linguistics, also showing its main characteristics 
and features; the notion of fantasy text is shown in the sphere of literature and philosophy; the definitions of 
terminology of fantasy literary text are also specified and their main features are shown; the types of literary 
fantasy text are differentiated    

Keywords: fantastic, text linguistics, fiction-text, phantasіa – imaging, science fiction, the world of fanciful 
ideas and images, the realities of life imagination on the part effective description, stylistic and language fea-
tures of fiction texts. 

 

Text is a sophisticated semantic-structured system with unique features and laws. It uses all the lingual 
units in the text, it is a sophisticated linguistic symbol. Accordingly the text analysis and character recogni-
tion, analysis of its structure and texture, definition of the functions of language units in the process of text –
forming  is actual problem today.  

In literary theory, a text is any object that can be «read», whether this object is a work of literature, a 
street sign, an arrangement of buildings on a city block, or styles of clothing. Also it contains special form 
and composition.  The text is like a bridge to have relationship and becomes as a unit of feedback. People use 
not only words, sentences but also texts to communicate and understand with each other. If people under-
stand the meaning of the texts they will have feedback.  The notion «text» was used very early, that’s why 
this term began to be used in science and terminology.  

The word «text» comes from the Latin «texere», to weave. Deriving from the Latin, most definitions 
place «text» as a linguistic structure woven out of words or signs. To call something a «text» implies that the 
words, phrases, lines or sentences of which it consists have not been arranged this way by chance, but have 
been produced by a person and with certain kinds of intentions. Therefore, a text contains meaning which is 
open to interpretation.  

The text is distinguished by scientists from all over the world therefore they give different definitions to 
this word. For example, B. Shalbai gives the following definition: «Text is the construction which is built 
from the connection of symbols and personality. The construction of text must be corresponded to following 
demands: to have an external personal connection, to have ability of producing and getting the information, 
to universe communication and etc» [1]. And one of the famous Russian theoretical scientists I. R. Galperin 
said: «Text is a production of speech which has completely objective type in written form with corresponded 
literary document and an effort consisted from the name (title) and the range of special units (phrasal units) 
which are joined with different types of lexical, grammatical, logical, stylistics connection which have defi-
nite and pragmatic rules» [2]. 

In spite of it there are almost three hundred definitions and if we take into consideration one of them, 
text is the unique of construction and meaning and becomes oral and written units of speech. 

Nowadays the problems of linguistic of the text have been distinguishing in Kazakh language. Some lit-
erary notes of A. Baitursynov became the first exploration of R. Syzdyk, Kh. Nurmukanov, E. Zhanpeisov, 
М. Sergaliev, Kh. Karimov, B. Shalabai, N. Ualiev, S. Kunanbayeva, Z. Еrnazarova, S. Mustafina, 
G. Azimzhanova, Zh. Kayshygulova, S. Smagulova, А. Adilova, М. Аkhmetova and they continue his works 
and distinguish different language facts of literature.  At present time cognitive sides of literary texts are be-
ing distinguished and used in their research works of Kazakh language by scientists as K.A. Zhamanbayeva, 
G. Kosymova, Sh.M. Elemesova, Zh.B. Satkenova, A.Zh. Aitpayeva and etc. Thus there are some directions 
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devoted to the linguistic of text which can be identified as following: scientific works in a high level which 
have the main characteristics as close correlation and entirety; to analyze together communicative factor and 
its linguistic signs of the text typology; to determine the units of the text and special text categories; to esti-
mate different levels of achieving of quality language units with a help of text; to research phrasal correla-
tions and connections [3]. To examine literary text is necessary following common factors and criteria: to 
investigate the contents and form (language) of literary work; to take into consideration  the genre character-
istics of literary work; to follow new directions of science development and etc. 

Scientists who explore the problems of correlation and entirety of the text (I.R. Galperin, 
Z.Ya. Turayeva, L. Babenko); scientists who explore maturity of the text (G.V. Kolshanski, N.А. Кupina, 
I.R. Galperin); people who investigate division (I.R. Galperin, Т.V. Тorshina); explorers whose works con-
tain pragmatic way (I.R. Galperin). According to point of view of I.R. Galperin, О.I. Мoskalskaya, 
Е.I. Shendels, G.V. Кolshanski and others, text is modeled language unit and a microsystem which has fin-
ished idea in communicative correlation and becomes the main language unit in society. 

It is considered to explore the problems of theoretical building of text in Kazakh philology not deeply. 
Nevertheless some identity ideas  about text building are written  in scientific works. R. Syzdykova worte a 
chapter devoted to the problems of text building and said: «Text building has some special features. Every 
literary work does not contain text building anywhere, there are special places where features of text building 
appears. And the bright examples of text building are in Abai’s Kazakh literary works. One of the feature of 
text building is to create word combinations from modal figures which will identify the meaning of the text 
Modal figure is positive or negative point of view of the speaker (writer, poet) to what is said…» [4]. The 
writer pays attention to that fact where literary work contains stylistic features and has completely correct 
construction. 

According to the problems of building literary text and its language differences the opinion of professor 
B. Shalbai plays a great role to find out the solution in this problem: «All organic elements and different 
characteristics in literary composition are differentiated by division. Thus one word or one construction can 
show the point of view of every reader, every author and every hero (or some heroes) at the same time [5]. 

Literary work is determined as finished, integral and complicated construction. Its esthetical language 
form described ideal-literary contents of the text. To explain this integral and complicated construction is 
necessary to analyze the text according to language and stylistic construction. Language analyzing is im-
portant to define the meaning of words which are used by writer. The history of origin of some words in the 
text pays attention to the area of using, active or passive using, expressive and stylistic using and some other 
characteristics. Also this feature contains exactly one word or  the word which is produced by writer.  

Literary text language is very complicated phenomenon which has many unexplored sides. And it has 
plenty of differences which have traditionally deep using in language.  Scientists are trying to investigate 
some covered sides of literary text for many centuries, anyway nowadays there are many things to explore. 
One of them is to investigate language and stylistic prosperities of Kazakh literary fantasy texts.  

Fantasy becomes a literary work which has its own nature and contains many opinions according to us-
ing in literature, but fantasy is not still identified as separate branch of literature and that is why the area of 
using this term is not wide. 

General fantasy from Greek word phantasіa means to fantasize, phantastіke means the art of fantasy and 
this notion originated according to the art of fantasizing. «Scientific stone» means from ancient east language 
«stone of fan», which deals with the word «fantasy» which was originated from west Greek language. There 
is no any consequence in this literary work thus the term fantasy takes the word combination scientific fantasy. 

In «Kazakh literature» encyclopedia «Fantasy» from Greek word phantastice means to give rein to 
one’s imagination, a genre which describes the true world of literature from the point of fantasy. When there 
is no any scientific answer people find the answer fantasy takes place in mythology and religion [6]. 

There are many definitions and terms about fantasy in literary dictionaries. «Dictionary of literary» 
terms which was appeared in 1974 by L.I. Timofeev, S.V. Тurayev contains following definition about fanta-
sy: Fantasy is originated from Greek word phantastice and means the ability of imagination and the world of 
freaky ideas and figures which were born on the basis of facts of real life. In developing of humanity Fantasy 
finds its own figure in different religions of different nations and mythology in developing cultures and 
etc. [7]. Also these authors found other definition in dictionary «Brief dictionary of literature terms» pub-
lished in 1985: FANTASY is not exiting in real life and becomes a fiction of imagination. In spite of its fic-
tion, fantasy follows to the impression in real which are combined or increased: «imagination differentiates 
and extremely develops subject» [8]. 
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In 1989 in philosophical encyclopedia-dictionary «SCIENTIFIC FANTASY means from English scien-
tific work and becomes a type of genre in art sphere, in literature and also cinema. Scientific fantasy as a 
separate type of genre originated in ХХ centuries but in spite of it this notion was created in ancient oral lit-
erature. It contains imagination world and fairytales. Fantasy from Greek word phantastice means imagina-
tion, the art of imagination, this term was appeared because of art of imagination [9]. Nowadays in Kazakh 
literature scientific fantasy becomes as a separate genre in literary works of А. Маshanov, Т. Сultanbekov, 
М. Sarsekeev, А. Маrkhabayeva, R. Baimakhanov, Sh. Alimbayev and etc. Scientists noticed the first fea-
tures of fantastical genre in literary works as «Еr Тostik», «Ushkysh kilem», and in legends as «Korkyt Аta», 
«Baba tukti shahsty Aziz» and etc.  

The head of the university Shinzhyan, writer, professor, a member of writers union of the Republic of 
Kazakhstan and Chinese National Republic Sultan Ramazanuly Zhanbolatov shared with his opinion in ne 
interview about fantastical literary work: «Fantastical literary work is a composition which appeared from 
fantasy, where described the influence of technical equipment and science on society and sometimes has a 
feature of unknown literary facts which are imagined. Fantasy from Greek word phantasia means imagina-
tion, phantastіke means the art of imagination the art of imagination. At present time fantasy plays a great 
role in literary works, also in art sphere where fantasy becomes a type of genre. Writer tries to make a plot of 
fantastical literature close to reality, where the main element is composition and as topics for it can be the 
concepts of future society which have scientific explanation with some definite rules and according to these 
facts fantasy is divided into two big parts, first is to build a plot which has definite scientific features and se-
cond is to make compositions with suggested ideas, and their names in scientific world are «hard fantasy» 
and «soft fantasy» [9]. 

About fantastical characters in fantasy which is considered to be one of the genres of Kazakh literature 
Z. Kabdolov said: «a hero who was appeared from imaginary has some features which are similar to the real-
ity», thus fantastical heroes are not only imagination but also it is reality or dream. This genre has appear-
ance in the composition and novels of Mashani «Travelling underground» Меdeu Sarseken’s «Wonderful 
beam», «The shadow of invisible man», Talap S. «Nomad gold», «Lukpan Khakim», Shokan Alimbayev’s 
composition «An alpha of wisdom», Тolesh Culeimenov’s work «The bridge of Al-farabi», «A star man», Т. 
Shakhanov’s work «Blue pipes», A. Мarkhabayev’s composition «Kymyz in the Universe», Тolen 
Abdikov’s work «Uncovered truth», N. Кеnzhgulova’s work «Difficult solution», М. Gumerev’s work 
«Mysterious beam», S. Gabbasov’s work «Purity», R. Bektibayev’s composition «A place in ionosphere». 
Also there are initial everlasting topics of fantasy. Stories are like travelling to time and spaces, artificial in-
tellect, civilization out of the Earth, other shapes of life.  

As it is noticed in the text of fantasy there are some features of imagination from the side of real life, 
the sense of superlative, true stories which have imagination features and appear as riddle and according to 
achievements in science to dream about unknown way of life. Thus these literary works are considered to be 
literary fantasy texts.  

There many scientific research works according to this theme. Nevertheless great discovers are in the 
future that is why literary fantasy must be distinguished from all sides and it is really necessary to examine 
vocabulary in emotionally and stylistically verbal level, stylistically coloring, specific of syntaxes construc-
tions and the tools of text building 

As we stated above, the research area of literary texts is Kazakh fiction and its linguistic and stylistic 
features. It is necessary to pay attention to using and the frequency of occurrence of the words in the texts of 
the Kazakh art of fiction, also as well as emotional expressiveness and functional stylistic coloring. You 
should also pay attention to the words in the fiction text or emphasize semantic application of the words of 
other authors. By means of a linguistic explanation of the whole text, reveals the whole grammatical charac-
teristics of the text, above mentioned questions will undoubtedly give the theory of the Kazakh fiction text. 
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Көркем фантастика мəтіндеріне тəн белгілер 

Көркем мəтін тілі — күрделі, қыры мен сыры мол құбылыс. Тілдегі дəстүрлі қалыпқа сай келе 
бермейтін көптеген ерекшеліктері де болады. Адамзат көркем мəтіннің өзіне тəн болмыс-қасиетін сан 
ғасырлардан бері зерттеп келе жатса да, оның бүгінгі күн талабынан зерттеуді қажет етіп жатқан 
тұстары əлі де көп. Солардың бірі — қазақ көркем фантастика мəтіндерінің тілдік-стильдік 
ерекшеліктерін зерделеу. Мақалада мəтін ұғымына ұлттық жəне шетелдік лингвистикада берілген 
анықтамаларға, зерттелу тарихына шолу жасалып, оның негізгі белгілері көрсетіледі; фантастика 
мəтіні ұғымының əдебиеттану, философия салаларындағы түсінігі қарастырылады; көркем фантастика 
мəтінінің терминдік дефинициясы нақтыланады, оның негізгі белгілері дəйектеліп, ұсынылады; 
көркем фантастика мəтінінің түрлері ажыратылады. 

Кілт сөздер: фантастика, мəтін лингвистикасы, фантастика мəтіні, қиялдау өнері, ғылыми фантастика, 
фантастика мəтіндерінің тілдік-стильдік ерекшеліктері. 
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Стилистические особенности художественной фантастики 

Язык художественного текста — сложное, богатое пластами и тайнами явление. Есть много особенно-
стей, которые не соответствуют традиционным шаблонам в языке. Ученые пытаются исследовать фе-
номен и понятие литературного произведения, на протяжении многих столетий и по-прежнему важ-
ным является умение отличать литературный текст от других видов текста. Одним из направлений 
исследования с научной точки зрения вопросов текста является изучение языковых-стилистических 
особенностей текста, в том числе казахской художественной фантастики. Данная статья посвящена 
историческому исследованию определений текста как в отечественной, так и в зарубежной лингвис-
тике, а также изучению его основных характеристик и особенностей; рассматривается понятие текста 
художественной фантастики в сфере литературы и философии; уточняется дефиниция терминов тек-
ста художественной фантастики и выясняются их основные особенности; определяются виды текста 
художественной фантастики.  

Ключевые слова: фантастика, лингвистика текста, текст фантастики, фантазирование, научная 
фантастика, языковые-стилистические особенности текста фантастики. 
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The main reason of publication works of new type since the beginning of 1960 is the relations between 
society and the person which, became as a basis in the literary work and have begun to be deeply interpreted. 
Writers who considered the person as the subject have begun to be focused on his character in different situa-
tions. Society and the person are closely connected with each other as well as the nature with the person. 
When we discuss about the person, we can't separately consider him from society. Because person is compo-
nent and creator of society. With development of society, also developing an image of the person in litera-
ture, becomes complicated. With image of the person, serious problems of society reveal. Development of 
society has expanded thematic space of literature. Because of it, there are lot of overcome heights and fights 
of the Kazakh literature. With expansion of thematic space, it is possible to examine addition of creativity 
freedom. In the Kazakh literature there are a lot of stories based on modern vital realities. It works created an 
image of the new person, interesting hero which has lifted important problems of our century. 

In the short story of Taken about «Gallop» there is a lot of truth. Tarban's actions seem ridiculous when 
he has wanted to participate alone in jumps on the suburb of the village. In the story Tarban regrets that he 
didn't become similar to his father and isn't able to jump on a horse. Having moved on the imaginations, 
Tarbandecides to kill the goat which has been tied to a column for a long time and decides to participate on 
jumps. «Never worked with a goat earlier whether I will be able to saddle him? It is interesting how others 
do this?» – He goes to jumps, dragging a goat himself. Having begun to read the work, you will laugh at 
thoughts and Tarban's actions and how the story will end. At the end of the storyTarban not only loses a goat 
which he saved to children on forage, but also the only racer. In the storyTarban's naivety not only causes 
laughter, but also shrouds soul in grief. «From the beginning of the story seems too simple and ordinary, but 
over time it develops into absolutely other, serious picture. Thus, not only the naive character of 
Tarbancomes to light, but also it is inherent the same character of all Kazakh people. Becomes national char-
acter» [1; 52]. Indeed, occur in the short story, collision of character, a landscape, actions and beautifully 
bound internal speech of the character. «The sun sets and comes back to the nest. Curl to him only - old, 
bony herons...» Thus the writer describes the red sun and those who aspires to him, showing interesting over-
lapping. 

In a plot of the story it is possible to have a presentiment of something bad from the words of the boy 
who cheerfully and joyfully shouted around the house - «The father is going to give jumps». Deeply to dis-
close the general character of the character Taken and his inner world, words are betrayed by the author's 
narration. «Never held a goat whether I will be able to saddle him? It is interesting how people do it?», 
«How to saddle a young goat?», «If I am able to be the good jockey, then I can grasp a goat!» and etc. And 
again points out naivety, not readiness and not ability to Tarban's life. Present, the only person who has sad-
dled a goat and jumps on the suburb of the village. You will begin to smile. Even the name which is picked 
up to Taken's character seems ridiculous. In the course of reading it is possible to recognize that a set of 
cheerful and ridiculous stories in human life occur in the small story. Questions, syntactic words transfer in-
tonation and opinion of the author in the text. The author asks to the reader and answers him. By means of it 
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the reader trusts the author, his respect and aspiration for him grows. Thus, the author attaches the reader to 
himself. The author not only describes the story from outside, but also interferes with history, is able to prove 
to be in the work. 

In disclosure of ideological contents of the work of art the poetics of fun has an important role. The 
humor element in works, examples of satire, decorates the work and lightens the mood of the reader. The 
similar way of the image of the character in the Kazakh prose is connected with B. Maylin and 
G. Musirepov's school. In works by T. Alimkulov it is possible to notice beautiful continuation of this tradi-
tion. Laughter in works by Taken is connected with the speech and the movements of the character. The easy 
sneers, an innocent joke met in the letter of the writer is evident and are difference of writer’s works. In such 
stories as, «The horse course», «Kokpar», «Where is a love stop?», «The wolf and a fox», «High and low», 
«A press robbery», etc. are sharp humor, the sarcasm which isn't conceding to the feuilleton. 

In the Kazakh literature, works by M. Magauin the irony meets more than humor. In stories by the writ-
er «Mustang», «Tulymkhan's Happiness» is more than irony. Irony – a way of transfer of the hidden true 
sense or a contradiction (opposition) to obvious sense by easy sneers and jokes. Advantage of use of a way 
of irony is ability of transfer of the hidden sense, opposite to a situation, resourcefulness in actions, negative 
character by good, pleasant words. «M. Magauin, S. Muratbekov, D. Isabekov in satire poetics use ironic 
colorings more. And D. Doszhan is attached a hyperbole and grotesque. He in the work «Grant My Desire» 
raises an image of the huntsman Moldabergen on the level of grotesque and changes him in an image of a 
wolf» [2; 111]. To open an image of the person, connecting vital realities it is inherent only in «gifted». 
Auyezov used a set of ways in formation of an image of the hero, his character, and inner spiritual world, an 
overall picture, such as monologue, reminiscence, representation, dialogue, and details at the description of a 
portrait and landscape, action of the character. The writer, opening an image of the character, deeply de-
scribes his experiences, inner world, thereby developing art psychologism in the Kazakh literature. In stories 
by Taken, the description of a picture of the nature, connecting him to inner spiritual world of the character, 
his experiences, is traditional continuation since the time of Auyezov. Reviving this continuation, the nature 
texture moments often meet mood, internal experiences of the character in works of the writer. If Auyezov 
transmitted internal state of the character, his relation to the external environment through a landscape, the 
natural phenomena, also and Taken describes, true soul of the person connecting her to the nature. 

If the environment became the reason of the birth of different thoughts and manifestations of feelings at 
Abay, then the same nature described mood of the character Taken. In the story «Grey Hawk» when at Akan 
there were difficulties, grief, the poet did not find a soul consolation in other person but only in privacy with 
the nature. The character of Taken sincerely accepted an environmental situation, communicated with the 
nature and revealed the secrets, heart, melancholy and experiences only with the nature. Transferring a se-
cret, grief and joy of inner world of the hero with the nature, that is psychological integrity, Taken opens 
contents of the stories and strengthens the truth. The nature pattern in Auyezov and Taken's works connects 
to the general historical truth. The work «The Shot on the Mountain Pass» represents big skill in the scalene 
description of a reality of life by a nature texture with soul of the person. «The Shot on the Mountain Pass» - 
is the work of Mukhtar Auyezov where the deep philosophical value of all entity of the nature is described.  

Presentation of one situation from the hero's life Baktygul of interrelation with the nature, the writer 
perfectly reveals a secret of a condition of human life. A nature picture – rainy night, mountains, a direct sur-
face, a narrow crack, the Great Valley – all this expressions the opening internal fights of Baktygul and the 
historical political truth of the public environment. The feature of professional writing of T. Alimkulov is a 
texture of inner world of his characters with a picture of the native land, the nature. The author in the story 
«Grey Hawk» with an ulterior motive takes away Akan on the nature. According to vital data, Akan has in-
deed spent the last days of the life far from the people, in privacy with the nature. There is a set of the rea-
sons for that. The environment in the story opens a way to disclosure of the secret world of the wounded soul 
of the poet. The fate of the poet depends by nature. The writer presents internal experience of the poet, con-
necting her to the natural phenomena, mood Akan with unstable weather in the work. No uniform soul un-
derstood nature Akan. Different rumors pursued him. Having disappeared from the people, Akan has found a 
privacy alone and silence from gossips. Canes in the deserted area, the wood and Mount Aiyrtau became 
witnesses of internal melancholy and grief of the character. The favorite place of Akan privacy since the 
childhood is Aiyrtau's root. Akan since the childhood understood and revealed secrets to the nature. There-
fore having grown up, understanding a nature sacrament, Akan didn't avoid a cane of the deserted area, and 
on the contrary cured wounds and, remembering, came back to the childhood. 
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The writer has to use a picture of the nature, his phenomenon with the different purpose in the work. 
Earlier have noted that the author can, is aimed to use the description of the fine nature or a season of year 
where there is an action, and sometimes by means of an image of the nature to disclose character and mood 
of the person. Presentation of psychology by the description of mood, inner world of the character by means 
of the nature, is skillfully used way of the Kazakh writers of 1960-80. The deep essence of such way lies in 
national oral literature. For example, Torgyn in the epos «ErTargyn», a nature role in disclosure of an image 
of the character in the epos «KyzZhibek» and many other examples prove the mutilated nervousness to us 
that it is possible to describe a close texture of the nature with the person in a way psychological overlap-
ping. In poetry of Abay the classical example of psychological overlapping of transfer of soul of the person 
to harmonies with the nature is a remarkable find. Traditional continuation of the description of the relations 
between the person and the nature, oppositions in lives, comparison of internal human life with the natural 
phenomena in a prose genre, comprehensively meets in great Auyezov's creativity. From the first stories by 
the writer, it is possible to become the witness of a way of the description of signs of the nature which are 
similar to the person. The writer in the novel – the epic «Way of Abay» opens the sincere world, internal 
feelings and vital historic facts of the main character Abay, comparing to the natural phenomena. Indeed, 
reading the works Auyezov, we learn that there is a set of sides of use of the nature in the work. The writer, 
knowing philosophical value of a landscape in formation of character of the hero the work, I didn't forget to 
connect the nature with psychology of each character closely. Evolution of ways of the description of con-
nections of the nature with the fate of the person opens magic sides of works of the writer. This way over the 
years and development of professionalism of works of the writer, had the magic deep importance, philosoph-
ical implication, an esthetic impression and found a way to the reader's heart. Function of a landscape in dis-
closure of depth of character has risen by a high step in literature, and had the broad, deep philosophical im-
portance in classical literature. The art description of a picture of the nature in disclosure of the idea of the 
writer and in creation of an image, became one of important components. The way of transfer of inner world 
of the character, his secret parties, grief and joy by means of the nature, more precisely than the description 
of a landscape, adds truthfulness in the story. The nature picture, the natural phenomena in works by Taken 
seem in close connection with inner world of the character and the narration of the story. The hero of Tak-
en’s work is close to the nature. Unity of the environment and the sincere world of the Taken’s hero has im-
portant function in deep disclosure of an image and character of the hero in works. 

Landscape – an image of the field, a nature picture. The environment is differently described in differ-
ent tvorchestvo of writers. There is no writer whoever used a way of the description of the nature in connec-
tion with the person. From the first stories by the writer M. Auyezov and to the great work «Way of Abay», 
the writer used a landscape in the purposes. Generally the writer used a landscape completely to open an im-
age and to make him attractive, to present character, mood, state of mind of the hero. In the work 
M. Auyezov at first describes a landscape, and then gradually complicates, deepens communication between 
the nature and the person. «Usually, we call a landscape – as the description of a picture of the nature. Indeed 
a landscape – the nature. But it isn't enough. The real landscape is a poetry! Character! Person! If ask why, 
there is nothing else except a picture of the nature, a landscape in the description mood, a concept, feelings 
and acceptance of the person. The landscape discloses mystery of an image. And the image is a person. And 
the proof to it, a landscape to epics by Auyezov» was written by Z. Kabdolov [3; 63]. In epics «Way of 
Abay» by the writer M. Auyezov, we meet excellent examples of a landscape. The writer describes psycho-
logical emotion on a row with landscapes, and by means of it truthfully describes experiences of inner world 
of the character. The writer often reports mood of the character by a comparisons, equating, and epithet in 
direct the landscape attitudes towards the person and the natural phenomena. The landscape has an important 
role in transferring mood of the character in works Taken. In submission of information on inner world of the 
character through a landscape, also a set of ways of use of epithets, equating, and comparison in works Tak-
en. We will present a piece from the story by the writer «A gray hawk»: «Also weather has changed. As if 
the nature looks on other young man. There is no yesterday's soft chatter of canes, there is only not pleasant 
noise which strikes silent terror into a body. Instead of an easy breeze as if softly I touched skin as darling, 
I have appeared the rigid wind piercing soul. The body and soul are covered by grief and grief of the little 
orphan. Also feels Akan that already tomorrow the melodious sound will turn into noise and a storm that will 
carry dense canes and all the rest» [4; 58]. Taken's equating is strongly figurative equating. Equating of the 
writer find harmony in the work, and is used according to the author's purpose. Also in works by the writer, 
describing the opposite phenomena in unity looks in internal mystery of the character more deeply. «There is 
no yesterday's soft chatter of canes, there is only not a pleasant noise which strikes silent terror into a body», 



Man and nature in the Kazakh prose in 1960-80 

Серия «Филология». № 2(90)/2018 63 

«Instead of an easy breeze as if softly I touched skin as darling, has appeared the rigid wind piercing soul» 
[4, 58 pages]. And again we demonstrate that, such landscape handwriting approaches only Taken. The writ-
er has transferred sensual mood of the young man in equating with the Black dense wood. The young man 
finds similarity falling of leaves from trees and a wind rumble in the wood with falling of a bird. «When 
Akan has approached feet of mountains in the black wood, he has stopped at a high birch. Chatter of birds 
that nested on birch branches, lulled it a thin and sweet melody. At once it is similar to the Tatar with long 
braids, at other moment on a slow melody of a kobyz» [4; 59]. Akan, remembering antecedents: «Eh, sur-
prising life as there is a lot of interesting in you!» - sighs. The internal speech of the poet occurs in the work 
much, thereby the author gives information of internal mood of the poet. In the story often we meet a nature 
picture. And all of them are closely connected with the fate of the poet. Taken is master of tropes, phrase and 
beautiful phrases. The token by means of the works has increased a Kazakh lexicon, has shown Kazakh the 
beautiful, appropriate speech, and has created rhetoric. The token has also transferred internal experiences 
and think of Tattimbet through the natural phenomena. «Clouds in the west of steel more dense and turning 
gray. «This is also sad life! – I have told Tattimbet. – Now my existence is similar to these clouds. I will hur-
ry to create a melody about Saryzhaylau, I haven't died yet. Than to create a melody about fairy tales and 
myths of the Kazakh people, I will try to create about endured» [4; 26]. 

Taken shows professional writing of internal feelings of Makhambet, Akan in the works, Ykylas, 
Tattimbet in harmony with the nature. One of them Akan, meets with difficulties in life more often. Rich 
people were the reason of wounds of his heart, grief of his sincere world full creativity. Running away from 
such powerful people, it has found privacy in the nature. 

In stories Taken «Gray hawk», a way of the description the inner world and psychology of the charac-
ter, transfer of the author's idea, a landscape plays especially important role. In the work when Akan faces a 
storm, it isn't limited only to that to specify the similar natural phenomenon. For the writer, the storm is an 
opposition indicator between Akan and the high-ranking people. The storm which has brought down from a 
way of Akan’s predicts about injustice in the future which waits for the sensitive poet. The storm and the 
black cat that has run a way of a horse are details predicting something bad for Akan in the work. Winter 
storm – is the sign of cruelty and violence. The great writer M. Auyezov in the works represents injustice, 
describing in the severe winter and a storm. Descriptions of a whole winter gale in works by the writer, fore-
tells that in the future the hero the difficulty, injustice, the messenger waits for something bad. In the story 
Taken «Black kobyz», the writer describes winter which interfered with Ykylas to visit the son in «Snow, 
Ice, as if Severe and Bitter Enemy» prison. It shows too what expects the poet something bad on the way. 
The phenomena in the sincere world Akan, it is closely connected with realities socially – historical, socially 
– the political facts. Through representation of difficulties of the public environment which have grieved 
heart Akan the writer describes a difficult situation of the people of that time. Therefore in an image of the 
character, the writer has described historical truthfulness and art realities in the work, but didn't push away 
the existing facts of that time. Social oppositions and fights aren't only a plot basis in the work, and in the 
way of disclosure of the author's idea. 

Token, having followed an example of the creative mentor Mukhtar, in any work about the creative per-
son, I opened the sincere world of the main character, connecting him to the social environment. To plunge 
into thoughts, remembering the past, representing the home ground, to move to melancholy – an advanta-
geous way in the picture of an image of the character for Taken. Remembering the place under the name 
Karaoy where there has passed Makhambet's childhood, grieving about the Saryzhaylau for Tattimbet, the 
mountain country of Kelinshektau for Ykylas and memoirs about lived for Akan, in all this there is a deep 
importance. In stories Taken, faltering representations, different thoughts, and memories of the past supple-
ments an image of the character and gives a lot of information on their life. All creative people in works by 
the writer are sensual and mysterious people. The writer sensually and thinly transfers in the work, 
Tattimbet's life full of grief and pleasures, his young years, describing the boundless, big steppe. The melan-
choly which has left a mark in his life, the girl who has wounded his heart, Saryzhaylau who has become the 
reason of his experiences – all this in total creates a sad melody in the composer's souls. Makhambet, in 
whose smother doubt and hope, joy and grief, remembers the area Karaoy where there has passed his child-
hood, and today describing it as «the wild steppe», the writer reports along with Makhambet's mood. Re-
members those days when he was left without the friend Isatay as tried to transfer the people to the empty 
steppe as in the days and at the nights I jumped on a horse in search of an empty seat. Dense canes of Chu, 
Ushkokshe sand, stone Karatau in a distance shouting «I here» Kelinshektau where nearby it is located by 
Tobet, miss all these places Ykylas, the writer describes this image as «hope ahead and melancholy behind». 
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And Akan presents in the story, all the life as it grew, since the childhood seeking for art, the carefree youth 
when has started a career of the poet, was the first in art of singing and poetry. In the work are truthfully de-
scribed difficulties and regrets, a grief and hope the presented nature which was met in the life by Akan. Des-
tiny and life of the character Taken it is written to interrelation with the nature. The character of Malke, in 
the story by the writer «A yellow flute», is also described aloof from society and found privacy with the na-
ture. To Malke, the person we are lonely in the empty steppe, I found the food only in the nature. He perfect-
ly knows plants which grow in the steppe. «Ancient Kazakhs said: «Food of the man and a wolf, in the na-
ture» - the author has told. To Malke one wandered lived in the nature, perfectly knew all his secrets. Many 
don't know about force of plants, treatments for different diseases, never upholstered in the nature. 
«… Malke who ate what will fall of him into hands in the environment of his dwelling, actually, thus, it was 
gifted. He knew, than onions, garlic and even champignons … are useful» [5; 100]. 

In works by the writer, the set of names of the cattle, animals, birds and plants which are a part of the 
nature often meets. For example, in the story «Telkonyr», the author describes an area landscape Zhetikonyr 
and Sugir opens an internal thought: «Color of greens has turned greens into a green carpet. And wormwood, 
and kokhiya, and wheat, and men of this area are very strong. This area is calledZhetikonyr. The village of 
Sugir – is in this area. Without having worried July, the cattle in this area early fade. Sugir has got used to 
wander since childhood and doesn't regret that he has moved in far as to the moon, a foot of Karatau, the 
summer temporary is sorry just. «If there was such paradise, as in the area everywhere Zhetikonyr where 
there is no fall, winter but only summer!» so dreams» Flora gives fine coloring to the nature and increases 
artistry of a picture in the story, thereby is used for the author. In the epic novel by M. Auyezov «the Way of 
Abay», the mood, internal feelings of Abay is in harmony with the nature. «In an open door where the big 
house is widely open, the bright, pleasant, fragrant spring has entered. Abay which sits in a corner on a high 
part of the room, opposite to a door, feels a breeze. Smell of a wormwood, kokhiya, young feather grass, as if 
cool breath of afternoon day. Chatter of larks sounds on all houses and reaches heaven. Near the area 
Akshoky, the cuckoo sometimes calls … The wave of wings of ducks which fly from the party of a spacious 
pasture of Koryk to other party is sometimes heard. By wild geese float that twist a nest from stones, and a 
hole from firm lands. Even if Abay sits and reads the book, it always feels these spring regenerations» 
[6; 116].  

Since 1960-80, the relation between the nature and the person was formed as a separate literary trend. In 
the Kazakh literature collecting an artistic image by means of comparison of the nature, life of animal and 
vital changes of the person, is tradition for a long time. In the ancient time, when the people wanted to show 
bad and good, figuratively to express the dreams, used images of birds and animals in oral literature. In mod-
ern literature, the relation between the person and the nature is used to individualize character of the hero, to 
create an artistic image. By means of comparison of the relations between the person and the nature, certain 
sensual sides of a human soul and his mood reveal. Also, the problem between the person and the nature, 
resolves such issues as human mind, life in the village, human destiny and contrast between the nature and 
the person. In works by some writers, questions the relation between the person and the nature are connected 
with public life. To questions of the relations between the person and the nature, each writer describes differ-
ently in the Kazakh literature. If some are described by mood of the character by means of a nature picture, 
others by means of the nature are told about life of society. «All know that the main research of literature – 
the Person and his life, his work. However there is a set of ways of the art image. If some try to describe hu-
man life on his obvious actions, others try to give more information on his thoughts, the environment. And in 
such cases, all vital circumstances which happen in the relation with the person don't stand aside. At the de-
scription of feelings, the world of thoughts of the person, both the nature and animals of the environment can 
participate. Because, the person – the owner of high intelligence and intelligent life, other beings supplement 
him, help to open his sad and joyful feelings and I smother him. Thus, all the rest serves for the sake of man-
kind. And the moral concept of the person, is measured by his love and respect for the environment» [7; 58]. 

One of the news of the Kazakh writers in 1960-80, in a prose genre is the description internal experi-
ence and feelings of animals. In 1960-80, there were many writers who described with deep nervousness in-
ternal experiences, thoughts, feelings of animals when forming their images. In the Kazakh prose there are a 
lot of works of art with a distinctive image, such as, «A noble wolf» T. Alimkulov, «The real stallion» 
A. Kekilbayev, «Death fleet» M. Magauin and others. Each writer has an individual handwriting and style of 
the letter. Each work has the plot, ways and methods of the narration. The writer who has presented to fea-
ture of the narration of a plot of the story with the help the relation of the person and an animal in the Kazakh 
literature is A. Kekilbayev. He in the story «Real Stallion», narrates the general story, through a concept and 
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thoughts of the real stallion of Baygetora. Describing the general condition of a stallion same as Baygetora, 
the writer is gradually dipped into his historical past. The writer transmits a life story of Baygetora, through 
his memoirs from the moment of the birth till today's time. The similar way didn't meet in the Kazakh litera-
ture earlier. In the work of a thought of a stallion, and the author's narration goes to harmonies. The writer 
pays deep attention to internal feelings of a horse. The writer shows professionalism, describing that feeling 
when the horse is tired of grief, loneliness, will reconcile to an old age and looks for a support at such mo-
ments. «The work A. Kekilbayev «Real stallion» I became news in the Kazakh literature. In the story 
Baygetora's condition, his actions, and actions of people – all these is narrated through a concept of a horse. 
Even when this horse is tired, closes eyes and has dreams, all this is described by a thought of a horse. Such 
way didn't meet in the Kazakh literature before. The speech of a horse in the work of art and before I was. 
There where there is a speech of a horse, the narration from his face, it is impossible to tell that his con-
sciousness isn't here. But, won't be superfluous to tell that A. Kekilbayev has created a good example in the 
Kazakh literature, the narration of stories through consciousness and a concept of a horse» [8; 195]. 

The relation between the nature and the person, severe character of the nature not obey to the person, 
Taken describes in the story «Noble Wolf». The token in the story «Noble Wolf» compares the reader to an 
animal. In literary world there were many writers who tried to solve mystery of animals, birds, nature pic-
tures. The proof to it the story M. Auyezov «Wolf», wolves and deer, stallions Sh. Aitmatov, «A white 
mouth» of Jack London, the classical work by Turgenev about a dog. If we take any writer who narrates 
about the fate of birds and animals all of them don't lay aside the fate of people. In the works of Auyezov 
tried to write that no person can change wild temper of a wolf Kokserek and by that to show realities of life 
of that time. Also, if Auyezov tried to stand on rigid hind legs of the nature through actions of a wolf 
Kokserek, and Taken in the story proves that there are rules and laws of the nature when describes about the 
son of the hunter who was taken away by a wolf to revenge the hunter. Describing separate parts at the be-
ginning of the story, the author shows that the lonely wolf tries to revenge the person. Main the hero of the 
story of Bugybay, thinks that hunting the only interest in life and when he kills with stone wolf cubs, didn't 
know that in the future the same trap waits for him. In the story, the writer touchingly describes revenge of a 
wolf cub whose family has died of the hunter's hands, and he has revenged him the death of his son. 

The wolf is a predator. Child of human treats it only as to a predator and doesn't try to understand his 
soul. The wolf has tricks, the concept is created. The token well transfers in the story internal suffering of a 
white wolf with melancholy, his natural character of a predator, noble sign. Especially when the wolf sees 
the wolf cub on hands at people and his body overcomes revenge, rage, Taken very touchingly describes this 
moment. «Autumn wind has lasted a dry frost. The river bank has grown dull, trees were lost by the color. 
The she-wolf has started over again mourning the wolf cubs and roams about the area. She can't calm down, 
remembering the wolf cubs. But they are revenged! She is gnawed by conscience that the only survived wolf 
cub will drink milk from hands of people! It doesn't think about other died wolf cubs any more. It misses 
only one wolf cub. Missing the wolf cub who has gone to foreign lands, bites the breasts till it bleeds from a 
grief. All body is covered by rage, offense and revenge. By wandering, running in different directions, there-
by it consoles itself for a while» [9; 142, 143]. Taken in the story with a phrase «the heart of stone, special 
blood» describes that true wolves don't forget about the. 

Phrase «the heart of stone, special blood», artily describes a wolf. And the wolf cub has seen the world 
out of walls of the hole, only in the village. Thus, was quite possible that will forget about the sort and will 
get used to the person in the village. When the she-wolf sees that her wolf cub barks as a dog and gets used 
to the human child, she is covered by revenge. «There was deep midnight. Listening by wind in the dark, she 
has heard wind. Strong wind went from the village. The she-wolf as if has heard peep of the wolf cub. «What 
with you became, my wolf cub?» she has thought and has begun to howl to the moon. The body was cap-
tured by a shiver. I have sharply got up and has jumped to the steppe» [9; 139]. 

The author shows high professionalism in the description of grief of the she-wolf who has become the 
reason of a grief of her heart. Having told that the nature and the person we are equal, have to note, neverthe-
less there are regularities of disobedience of the person to the nature. It is impossible to destroy great balance 
of the nature. In the work Taken, this balance collapses, as a result the contradiction between the nature and 
the person finds an art way out in the story. The rage which has captured a she-wolf in a revenge rush, she 
decides to revenge the person for the children. The vindictive she-wolf decides to destroy rest of the peace 
village and attacks the cattle of that area. The spiteful she-wolf doesn't stop before anything. The reason of 
the attack of a she-wolf to the cattle only of one village remains not clear for inhabitants. The reason of this 
attack is her wolf cub that grows at people, those who have killed her children. When the she-wolf sees that 
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her wolf cub eats meat and drinks milk at the person, she is covered by rage, the head from rage is turned and 
begins to darken in eyes. The reason when the son Bugybay was carried away by a wolf, at that time will 
become known to society later when he sat in the field. Professionalism Taken is proved in such offers in 
which description the style of the letter of the writer differs. «… At a she-wolf heart strongly knocks, the 
head is turbid, eyes stream blood, and it rushes instantly. The child only has managed to shriek. The child's 
heart which has blown up for fear, the she-wolf has carried away his body away in the wood» [9; 139]. 
Bugybay loses hope only then when in the process of searching, he reaches a trap on break under the name 
Bolek. When he sees a body of the child without eyes, understands that so the she-wolf has revenged him. 
«His body has captured a shiver when he has for the first time seen a body of the son without eyes. When he 
comes round, begins to sob loudly. His dense beard begins to cover his tears» [9; 140]. 

Use of mythical threads in a story plot, with the purpose to increase artistry of the work, is distinctive 
feature Taken. That is use of mythological stories shows distinctive style of the writer in the works. Telling 
about a hole where wolf cubs lay, the writer increases influence of the work. «The myth, oral literature on a 
den he heard in the childhood. Allegedly there is a dragon that is attached near a den. And the rumble from a 
cave, reaches, only then when the dragon breathes. Also Bugybay vaguely remembers that in the ancient 
time Kazakhs tried to enter a cave, having learned that once Chinese have hidden the gold there» [9; 138]. 

The token has skillfully transferred internal suffering of a wolf. And in this case, we notice, Taken has 
followed an example of creativity Auyezov and has continued it. The token writes too about a wolf cub that 
grew on hands of the person as Auyezov. Both writers deeply describe internal psychology, suffering of a 
wolf. The question of the relation between the person and the nature corresponds to truthfulness of society. 
The beginning of the story about the description of break under the name Bolek, finds beautiful harmony in 
the author's narration. A landscape role in other works of Taken is also of importance. The art description 
vital the phenomenon of the person and the nature, existence of animals in literary works, is the carried-on 
tradition in the Kazakh literature long ago. In present literature, the writer uses the relation of the person and 
the nature to create an artistic image, to distinguish character of the hero. With the help the relation of the 
nature and the person, it is represented certain sensual sides of soul of the person, mood, feelings. Ideologi-
cally – art function of a role of dialogue in the work is very important. Dialogue has distinctive function 
when forming character of the person, his psychology, thoughts, and mood. What wouldn't be people, he 
shows the attitude to life through the speech. Therefore dialogue in the work shouldn't have mere words. Dia-
logue demands big professionalism. Art function of dialogue in the work depends on talent of the writer. 
Function of dialogue in the work, a role in art structure of the work, stylistic structure depends on talent of 
different writers. The dialogue role in formation of an image of the hero in literature is very important. In the 
works Zh. Aymauytov uses dialogue as one of ways disclosure of an image in literature. During the forming 
of an image, difference of character of the hero, M. Auyezov was the master of drawing up dialogue, a 
polylogue. In the epic «Way of Abay» M. Auyezov continues the dialogue by a polylogue. The writer re-
veals an image of the hero, his character, the relation to life through discussions, discussions of people. The 
writer represents the different relations of people, their thoughts, the relations to life, moods, through com-
munication of characters among themselves. 
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К.А. Толеубаева 

1960–80-жылдардағы қазақ прозасындағы адам жəне табиғат 

Мақалада 1960–80-жылдарындағы қазақ қаламгерлерінің шығармаларындағы кейіпкердің көңіл-күйі, 
жан дүниесінің құбылыс сəттерін табиғатпен қатарластыра суреттеу арқылы психологизмді жеткізу 
шебер қолдану тəсілдерін талдауға негізделген. 1960–80-жж. қазақ прозасында Т. Əлімқұловтың 
«Текті қасқыр», Ə. Кекілбаевтің «Бəйгеторысы», М. Мағауиннің «Тазының өлімі», тағы басқа 
көркемдік болмысы бөлек, бітімі ерекше көркем дүниелер негізге алына отырып талданған. Əр 
қаламгердің өзіндік жазу мəнері, қолтаңбасына жекелей тоқталып, əр шығарманың өзіндік сюжеттік 
желісі, оқиғаларды баяндау жолдары мен тəсілдері ғылыми тұжырымдалған. Қазақ əдебиетінде қазіргі 
өмір шындығына арналып жазылған шығармалар қатары кеңінен қолданылған. Адам мен табиғат 
арасындағы тепе-теңдіктің бұзылудың салдары жан жақты сараланған. Қаламгерлердің көркем 
идеяны шеберлікпен жаза алуы талданған. Сюжеттегі терең психологизм трагизммен қоса егіз 
өрілген. Авторлар көркем тартысты драматизммен қатар дамыта алған. 

Кілт сөздер: адам, табиғат, қаламгер, сюжет, қоғам, кейіпкер психологиясы, автор сипаттауы. 

 

К.А. Толеубаева 

Человек и природа в казахской прозе 1960–80-х годов 

Путем психологических методов исследования в статье проанализирован феномен единения 
человеческой души с природой в произведениях казахских писателей 1960–80 годов. Отдельно 
истолкованы такие художественные произведения казахской прозы 1960–80-х гг., как «Гибель 
борзого» М.Магауина, «Настоящий жеребец» А.Кекилбаева, «Благородный волк» Т.Алимкулова и т.п. 
Подробно изучены способы повествования рассказов, индивидуальный сюжет каждого произведения, 
стиль и характер письма каждого писателя. В казахской литературе есть множество произведений, 
основанных на описании жизненных реалий. Всесторонне проанализированы последствия разрушения 
баланса между человеком и природой. Отмечена связь глубокого психологизма в сюжете 
с трагическим пафосом произведения. Выявлена природа драматического конфликта.  

Ключевые слова: человек, природа, писатель, сюжет, община, психология персонажа, авторские 
описания.  
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Problems of equivalence and adequacy in translation of technical texts 

The article reviews the concept of equivalence in Russian and English texts. The topicality of the work is de-
termined by more and more increasing importance of scientific and technical translation in the context of in-
dustry development. Its specific nature and main characteristics as well as various types of equivalence and 
its key features are described. The relevance of this work lies in the linguistic research of lexical peculiarities 
of translation transformations. It acquires a special importance due to the need for a comprehensive study of 
the language of science and technology at the present stage of technological progress. Different views and 
theories of the equivalence and adequacy concepts are revealed. The problem of technical translation is of 
great importance nowadays, therefore common difficulties that a translator faces are identified in the article. 
Moreover, recommendations on technical translation are given. 

Keywords: technical documentations, scientific and technical texts, technical translation, techniques, source 
language, target language, adequacy, equivalence.  

 

Introduction 

Translation is one of the oldest occupations of man. To translate means to express correctly. Different 
warehouses of thinking, different literature, different epochs and different levels of development collide in 
translation. Currently, the translation of scientific and technical texts play an important role. The translator 
should strive for the most adequate and equivalent translation, even if he is not a native speaker of the trans-
lation language. 

Qualitative translation of technical documentation assumes great responsibility, since the type of trans-
lation has a certain specificity. Technical texts are created to describe certain technological processes, as a 
result inaccuracy, which may include the translation of this technical documentation leads to very bad conse-
quences. That is why it is important that the technical translation of documents convey the meaning of the 
original as accurately as possible. Translation of various technical literature, even the most complex should 
ultimately be understandable for perception and naturally have semantic certainty. 

The characteristic features of the scientific and technical style are its informativeness (meaningfulness), 
logicality (strict sequence, clear connection between the basic idea and details), accuracy and objectivity and 
the clarity and clarity resulting from these features. Individual texts belonging to this style have these fea-
tures to a greater or lesser extent. However, all suchtexts show a predominant use of linguistic means, which 
contribute to the satisfaction of the needs of this sphere of communication. 

Equivalence adequacy of translation of technical texts 

Scientific and technical translations, in connection with the special requirements imposed on them, 
require considerable attention to the achievement of equivalence and the adequacy of translation from 
English into Russian. 

In the translation business, there are a number of special methods aimed at creating an adequate 
translation. So, two methods of translation are distinguished, direct translation or indirect (indirect) 
translation. 

Let's note, first of all, that in general outline it is possible to outline two ways of translation, according 
to which the translator follows: Translation direct or literal and indirect (indirect) translation. 

Indeed, there can be a case where the message in the source language is perfectly translated into a 
message in the target language, because it is based either on parallel categories (structural parallelism) or on 
parallel concepts (metalinguistic parallelism). But it can also happen that the translator states that there is a 
«gap» in the language of translation, which must be filled with equivalent means, ensuring that the overall 
impression of the two messages is the same. It may also happen that, due to structural or metalinguistic 
differences, some stylistic effects can not be conveyed in the language of translation, without changing to 
some extent the order of the elements or even lexical units. It is clear that in the second case it is necessary to 
resort to more sophisticated methods, which at first glance may cause surprise, but the course of which can 
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be traced for the purpose of strict control over the achievement of equivalence. These are the methods of 
indirect (indirect) translation. Methods 1, 2 and 3 are straight lines. The remaining methods are indirect. 

1. Borrowing. When the semantics, structure, and form (sound composition and spelling) of the term are 
borrowed in the translation process, we are dealing with a borrowing that allows us to fill a gap, usually of a 
metalinguistic nature (new technique, unknown concepts). Borrowing would not even be such a way of 
translation, which we might be interested if the translator did not need it at times to create a stylistic effect. 
For example, in order to bring in the so-called local flavor, you can use foreign terms and talk about miles 
and poods in Russia, dollars and parties in America, tequila and tortillas in Mexico, etc. 

There are also old borrowings, which in fact are already such for us are not, because they figure in the 
lexical composition of our language and have become accustomed. The translator, first of all, is interested in 
new borrowings, and even borrowings of an individual character. It should be noted that often borrowings 
enter the language through translation, among them there are semantic borrowings, or «false friends of an 
interpreter», which should be especially feared. 

The problem of local color, solved with the help of borrowing, affects, first of all, the sphere of style 
and, consequently, the message itself. 

The main trends in the translation of the neologisms of scientific and technical texts are the borrowing 
of new terms or their calculating. A huge wave of borrowings, which occurred in the 90s of the XX century, 
supplemented the lexical composition of the Russian language with a variety of general technical, 
engineering and especially computer terms, many of which are documented by dictionaries, for example, a 
chip, an Internet site and others. However, the excessive borrowing of terms to date, fortunately, gives way 
to lexical substitutions. Despite this, there is often an unreasonable borrowing of already existing terms or 
realities in Russian. In this connection, it is necessary to emphasize the availability of the translation option 
in Russian and the absence of the need for borrowing. 

2. Calquing.Calquing is a special kind borrowing: it is anadoption from a foreign language one or 
another of the syntagmas and literally translate the elements that make up it. Thusit obtains either a 
translation of the expression using the syntactic structures of the translation language, introducing new 
expressive elements into it, or by calculating the structure, and introducing new constructs into the language, 
for example, Science-fiction. 

As with borrowing, there are old stable tracing papers that can only be mentioned in passing, as they, 
like borrowing, can undergo a semantic evolution, becoming «false friends». More interesting are for the 
translator new tracing paper, with which he avoids borrowing, filling in the blanks. In such cases, apparently, 
it is better to resort to word formation on the basis of the Greek-Latin fund or to use hypostasis (the transition 
of one part of speech to another by conversion). 

If the structure of the translated lexical unit in both languages coincides, we are dealing with a so-called 
semantic tracing paper. On the basis of the above-mentioned English term tree, the term tree structure is 
created, which is transmitted in Russian by the term tree structure (rather than the tree structure or tree 
structure, as one would expect). When using semantic calculating, the structure of the term created in the 
original language corresponds to the norms of the original language, and the structure of the term created in 
the target language corresponds to the norms of the target language. The only semantics of the terms of both 
languages is common, why this method of translation is called semantic calculating. In the technical 
sciences, element-wise translation (calculating) of structurally complex terms is also widespread: the English 
«swithing diagram», «motor selector» or «hard disk». 

3. Literal translation. A literal translation, or translation «word for word», means a transition from the 
source language to the translation language, which leads to the creationof a correct and idiomatic text, while 
the translator observes only the observance of the compulsory norms of the language. 

In principle, literal translation is the only reversible and complete solution of the question. There are 
many examples in translations made from languages belonging to the same family (French - Italian), and in 
particular between languages belonging to the same cultural orbit. If it is possible to state the presence of 
some cases of word-for-word translation, it is because there are metalinguistic concepts that can also reflect 
the facts of coexistence, the periods of bilingualism and conscious or unconscious imitation, which is associ-
ated with political or intellectual prestige [1; 78]. This can also be explained by the peculiar convergence of 
thoughts and sometimes structures that can be observed among the languages of Europe (compare, for exam-
ple, the formation of a definite article, the similarity of the concepts of culture and civilization, etc.), which 
caused in life the appearance of some interesting articles, belonging to the pen of the supporters of «General 
Semantics». 
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Before this method, it was possible to carry out the translation process without resorting to specifically 
stylistic methods. If it was always so, then the real work should not have been born, and the translation, re-
duced to a simple transition, «the original language - the language of translation» would not be of any inter-
est. The solutions proposed by the Massachusetts Institute of Technology grouping that translation should be 
entrusted to electronic computers that can implement it on scientific texts rests more on the existence in these 
texts of parallel segments corresponding to parallel ideas that, as one would expect , are revealed in many 
cases in a scientific language. But if, acting in accordance with method No. 3, the translator recognizes the 
literal translation as unacceptable, then indirect (indirect) translation is necessary. By unacceptability it is 
meant that the message, which is translated literally: 

a) gives a different meaning; 
b) does not make sense; 
c) impossible for structural reasons; 
d) does not correspond to anything in the metalinguistics of the translation language; 
e) corresponds to something, but not at the same stylistic level of the language. 
The equivalence of messages is based, ultimately, on the identity of situations, which alone allows us to 

assert that the language of translation contains certain characteristics of reality that are not in the original 
language. 

Of course, if we had the vocabularies of the signified words, it would be sufficient to find our transla-
tion in an article corresponding to the situation identified by the message in the original language. Since 
there are really no such dictionaries, we proceed from words or from units of translation, which we must sub-
ject to special procedures in order to arrive at the desired message. Since the meaning of the word is a func-
tion of its place in the utterance, it sometimes becomes necessary to have such a rearrangement, which is too 
far from the starting point, and no dictionary can take it into account. Since there are an infinite number of 
combinations between signifiers, it is not difficult to understand why an interpreter can not find ready-made 
solutions to his problems in dictionaries. Only he alone fully knows the meaning of the message as a whole, 
in order to make the necessary choice, guided by him, and only the message itself, reflecting the situation, 
allows, ultimately, to make a final judgment about the parallelism of the two texts. 

4. Transposition. We call it the way, which consists in replacing one part of speech with another part of 
speech without changing the meaning of the whole message. This method can be used both within the same 
language, and, in particular, and in translation [2]. 

The basic and transposed turns are not necessarily equivalent from a stylistic point of view. The transla-
tor should use the transposition method if the resulting traffic fits better in the entire phrase or allows the res-
toration of stylistic nuances. It should be noted that the transposed circulation usually has a more literary 
character. A particularly special case of transposition is «crossing». 

5. Modulation. Modulation is a variation of the message, which can be achieved by changing the angle 
or point of view. This method can be resorted to when it is clear that a verbatim or even a transposed transla-
tion results in a grammatical correct translation, but contrary to the spirit of the language of translation. 

Just as in the case of transposition, we distinguish between free and optional modulation and modula-
tion stable or compulsory. The difference between stable and free modulation is essentially a matter of de-
gree. When we are dealing with stable modulation, the high frequency of use, the full acceptance by the let-
ter, the tightness in the dictionaries (or in the grammar) leads to the fact that any person who perfectly speaks 
two languages does not hesitate to choose this method. 

With free modulation, there is no stable fixation, and the process is repeated every time. Note, however, 
that it does not follow from this that such modulation is optional; it should lead, when properly applied, to an 
ideal solution for the target language in accordance with the situation proposed by the source language. So, 
you can see that there is only a difference in degree between stable and free modulation and that free modu-
lation can become stable at any moment as soon as it receives a high degree of frequency or is presented as 
the only solution (this is usually done on the basis of the analysis of bilingual texts as a result of a discussion 
at a bilingual conference, or, based on well-known translations that have a high literary prestige). 

The transformation of free modulation into a stable form always occurs when it is fixed in dictionaries 
or in grammars and becomes the subject of teaching. From this point on, the rejection of modulation is con-
demned as a violation of the law. 

6. Equivalence. We have repeatedly emphasized the possibility that two texts describe the same situa-
tion using completely different stylistic and structural means. In this case we are talking about the equiva-
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lence. A classic example of an equivalent is the situation when an awkward person clogging a nail gets to 
himself on the fingers - in French he will exclaim Aie, in English he will exclaim Ouch. 

This example, although rough, emphasizes the special character of the equivalence: it is often syntag-
matic in character and affects the entire message. It follows that most of the equivalents that we constantly 
use are stable and are part of idiomatic phraseology, including cliches, sayings, adjective or substantive sta-
ble combinations, etc. Proverbs and sayings are, as a rule, an excellent illustration of this phenomenon. The 
same goes for idiomatic expressions: to talk through one's hat, as like as two peas, which in no way should 
be counted; and, however, this is what we see in the so-called bilingual peoples who are victims of the con-
stant contact of their languages, as a result of which they do not have a proper knowledge of either one. 
However, it may happen that some tracing papers are ultimately adopted by another language, unless the sit-
uation they designate is new and is capable of acclimating to foreign soil. However, the interpreter should 
not take responsibility for the introduction of cripples in a well-organized language: only the author can af-
ford such a fantasy, the responsibility for the success or failure of which lies entirely with him. In translation, 
one should follow more classical forms, since all novelties in calculating cause accusations of introducing 
Anglicisms, Germanisms or Spanishisms into the language [3; 57]. 

7. Adaptation. The seventh way is the extreme limit in the translation process. It is applicable to cases 
where the situation referred to in the source language does not exist in the translation language and must be 
transmitted through another situation that we consider equivalent. This is a special case of equivalence, so to 
speak, the equivalence of situations. 

The process of adaptation can be divided into several stages: 
1) preparatory: a list of information sources that can help an interpreter in the process of work is com-

piled; the most difficult places are analyzed; a plan is drawn up for the implementation of all stages of the 
project; 

2) translation: joint work of a specialized translator, editor and technical specialist; 
3) final: creating a clear logical structure of the document, searching external sources for missing in-

formation and integrating it into a document, developing additional glossaries, dictionaries and reference sys-
tems. 

The refusal to adapt, which affects not only the structures, but also the very development of ideas, 
thoughts, and the way they are actually presented in the paragraph leads to the presence in the «correct» text 
of some vague tonality, something false, which is invariably manifested in the translation. Unfortunately, 
such an impression is very often produced by texts published by modern international organizations whose 
members, through ignorance or from the desire for misunderstood accuracy, require the literalness of transla-
tions, the maximum amount of skimming. The text should not be tracing paper either in the structural or the 
metalinguistic terms. 

Touching upon an extremely serious problem that can not be properly considered because of the large 
volume, namely: the issue of changes in thinking, in cultural and linguistic plans, which may entail in the 
long term the availability of important documents, school textbooks, journal articles, scripts to films, etc., 
created by translators who can not or do not risk making indirect translations. In an era when «excessive cen-
tralization and lack of respect for the culture of others are pushing international organizations to use one 
working language to create texts that are then hurriedly translated by translators whose work is little appreci-
ated and which is always too small, a situation can arise that 4/5 our planet will feed exclusively on transla-
tions and die intellectually due to the constant consumption of this mash». 

The ways to achieve adequacy: 
When redistributing content, the value of one word can be redistributed into several words and vice ver-

sa. Perhaps this is a change in the categorical affiliation of words, for example, instead of a substantive, a 
verb is used, instead of an adjective, an adverb is used. 

The syntactic structure of the sentence is also transformed, which can be expressed in a complete re-
formulation. This method includes those cases in which the meaning of the entire passage of the original as a 
whole is not transferred to the meaning of certain elements of the source text. At this reception, apparently, it 
is necessary to act as follows: 

– to understand the meaning of the original statement; 
– to disregard the concrete way of expressing this meaning; 
– retell it in your own words, observing all the norms of this functional style. 
In many cases, the use of translational transformations is justified and necessary, because often there are 

scientific and technical texts, parts and even individual sentences of which are not amenable to literal transla-
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tion, either because of the peculiarities of constructions not characteristic of the Russian language, or due to 
the presence in the text of certain not convertible turns, expressions or terms. 

All kinds of transformations carried out in the translation process can be reduced to four elementary 
types, namely: 

Permutations are changes in the arrangement of language elements in the translation text as compared to 
the text of the original. Elements that can be rearranged are usually words, phrases, parts of a complex sen-
tence, and independent sentences in the text. 

Replacements is the most common and diverse type of translation transformation. In the process of 
translation, the substitution may be subject to both grammatical and lexical units, in connection with which 
one can speak about grammatical and lexical substitutions. The grammatical ones include the following 
types: replacement of word forms, replacement of parts of speech, replacement of sentence members (reor-
ganization of the syntactic structure of the sentence), syntactic substitutions in a complex sentence; 

Additions. This type of translation transformation is based on the restoration of the translation of the 
«pertinent words» omitted from the FL. 

An omission is a phenomenon just the opposite of adding. By omission, we mean the omission of cer-
tain «redundant» words in the translation. 

Using these techniques helps to achieve an adequate translation. 

Conclusion 

The basic requirement for the language of technical literature is the precise presentation, description and 
explanation of the facts. There are differences in translation of the English scientific and technical text. We 
also found that there is a contradiction between the requirement of an exhaustive transmission of the seman-
tic content of the source text and the requirement of observing the norms of the target language. Thus, the 
considered techniques help to achieve equivalence and adequacy in translation. But at the same time, the 
translator must translate from his native language to the FL or vice versa, only then he will achieve complete 
equivalence, identity and adequacy [4; 65]. 

Translation of scientific and technical texts must correctly convey the meaning of the original in a form 
that is as close as possible to the form of the original. Retreats should be justified by the peculiarities of the 
Russian language and the requirements of style. Translation should not be literal or free retelling of the orig-
inal. Although elements of both are necessarily present. It is important not to lose the essential information of 
the original. 

It is necessary to understand the equivalence and adequacy of the translation. «Equivalence» means the 
generality of content and semantic closeness of the original and the translation. Adequacy means the corre-
spondence of translation as a process to these communicative conditions. These techniques help to achieve 
equivalence and adequacy in translation. But translator should carry out translation from the native language 
on FL or on the contrary, only then he will reach full equivalence, identity and adequacy. 
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А.М. Кашкенова, Ж.Т. Алитурлиева  

Техникалық аудармада кездесетін эквиваленттік жəне  
тепе-теңдік проблемалары 

Мақала орыс жəне ағылшын тілдеріндегі эквиваленттік тұжырымдама қарастырылды. Жұмыстың 
өзектілігі өнеркəсіптік даму контекстіндегі ғылыми-техникалық аударманың өсіп келе жатқан 
маңыздылығымен анықталды. Негізгі сипаттамалары, сондай-ақ эквиваленттің əртүрлі түрлері жəне 
оның негізгі ерекшеліктері сипатталған. Бұл жұмыстың маңыздылығы лексикалық ерекшеліктерді 
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лингвистикалық зерттеуде жатыр. Техникалық аударма техникалық прогрестің заманауи сатысында 
ғылым мен техниканың тілін жан-жақты зерделеу қажеттілігіне байланысты. Эквиваленттік жəне 
тепе-теңдік ұғымдарының əртүрлі көзқарастары мен теориялары анықталды. Қазіргі уақытта 
техникалық аударма мəселесі өте маңызды, сондықтан мақалада аудармашыға тап болатын жалпы 
қиындықтар көрсетілген. Техникалық аударма бойынша ұсынымдар берілді. 

Кілт сөздер: техникалық құжаттама, ғылыми-техникалық мəтіндер, техникалық аударма, техника, 
бастапқы тіл, мақсатты тіл, сəйкестік, баламалылық. 
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Проблемы эквивалентности и адекватности  
в переводе технических текстов 

В статье рассмотрено понятие эквивалентности в текстах на русском и английском языках. Актуаль-
ность работы определяется возрастающей важностью научно-технического перевода в контексте раз-
вития промышленности. Описаны основные характеристики, а также различные типы эквивалентно-
сти и ее ключевые особенности. Значительность этой работы заключается в лингвистическом иссле-
довании лексических особенностей. Технический перевод приобретает особое значение из-за необхо-
димости всестороннего изучения языка науки и техники на современном этапе технологического про-
гресса. Выявлены различные взгляды и теории концепций эквивалентности и адекватности. В на-
стоящее время проблема технического перевода имеет большое значение, поэтому в статье указаны 
общие трудности, с которыми сталкивается переводчик. Предоставлены рекомендации по техниче-
скому переводу. 

Ключевые слова: техническая документация, научно-технические тексты, технический перевод, мето-
дика, исходный язык, целевой язык, адекватность, эквивалентность. 
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Лексические новообразования в живой разговорной речи:  
лингвокогнитивная и функционально-прагматическая специфика 

В статье рассмотрены проблемы новообразований в живой разговорной речи. В процессе исследова-
ния формируются выводы о том, что процесс новообразований  зависит от условий общения, индиви-
дуальных склонностей и вкусов говорящего, однако чрезвычайно важной представляется сама прин-
ципиальная возможность их появления в повседневной речи, поскольку, заполняя лексические лаку-
ны, новообразования демонстрируют возможности языка, отражают новые явления в сфере словопро-
изводства. Разноаспектный подход к изучению лексических новообразований, зафиксированных в 
живой разговорной речи, позволяет говорить о разнообразии их структурных и семантических осо-
бенностей, дает возможность установить своеобразие концептуальной организации созданных в речи 
слов.  

Ключевые слова: новообразования, лексика, разговорная речь, функционально-прагматический под-
ход, словотворчество.  

 

Лексические новообразования, являющиеся результатом словотворческой деятельности говоря-
щего, представляют для исследователя ценный языковой материал, который позволяет выявить спе-
цифику процесса словопроизводства. Изучение лексических новообразований «обращает нас к само-
му процессу номинации, ибо актуализация того или иного признака в слове – это не просто акт сло-
вотворчества, а часть общего целенаправленного языкового процесса созидания, обусловленного 
внутренними потребностями как самого человека, так и языка» [1; 44].  

Можно говорить о том, что поиск и выбор говорящим необходимого слова представляют собой 
творческий процесс, так как разные коммуникативные ситуации предполагают использование самых 
различных способов вербализации мысли, однако говорящий выбирает из множества имеющихся 
только один вариант или при необходимости создает свое слово. Справедливо  высказывание 
Ю.Н. Караулова о том, что начинать рассмотрение языка как творческой деятельности личности сле-
дует с прагматического уровня, так как «каждый человек для выражения даже простейших  личност-
ных <…> интенциональностей всегда находит собственные, неординарные средства и способы. По-
тому человек и выступает как творец языка практически в каждый момент построения высказываний, 
которые не могут не содержать модального, интенционального компонента, а последний как раз и 
является предпосылкой творчества» [2; 240]. 

Лексические новообразования характеризуют особый, творческий аспект изучения языка: они 
реализуют «индивидуальную творческую компетенцию говорящего» [3; 180], демонстрируют его 
способность к лингвокреативному мышлению. Вместе с тем, в процессах словотворчества раскрыва-
ется словообразовательный потенциал языка, отражаются определённые тенденции его развития. 

Словотворчество в разговорной речи можно считать самым выразительным и ярким проявлени-
ем языкотворчества. Характерной чертой в речевом поведении коммуникантов в ситуации нефор-
мального устного общения является то, что они нередко «предпочитают не отыскивать нужное слово 
в своем лексиконе, а сконструировать новое, а также, используя различные аффиксы, создают произ-
водные, форма которых обладает особой выразительностью [4; 13]. 

Наблюдения над разговорным дискурсом показывают, что концентрация лексических новообра-
зований в разговорной речи в целом невелика, она зависит от условий общения, индивидуальных 
склонностей и вкусов говорящего, однако чрезвычайно важной представляется сама принципиальная 
возможность их появления в повседневной речи, поскольку, заполняя лексические лакуны, новообра-
зования демонстрируют возможности языка, отражают новые явления в сфере словопроизводства. 

В поисках необходимого слова говорящий в первую очередь обращается к лексикону как храни-
телю готовых языковых единиц. Б.Ю. Норман, анализируя построение лексикона в сознании носите-
ля языка, указывает, что лексические объединения строятся по принципу поля: «В центре группы на-
ходится слово (или слова) с максимальной концентрацией соответствующих сем, а по направлению 
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от центра к периферии располагаются лексемы, для которых эти семы являются «неяркими», второ-
степенными, образующими неполный набор или же вступающими в сочетание с иными, посторонни-
ми семами. Выбирая некоторое семантическое поле, говорящий тем самым автоматически выбирает 
его центр (ядро, доминанту и т.п.), и лишь затем происходит специальный поиск и отбор конкретной 
лексемы, наиболее отвечающей всем искомым условиям» [5; 42]. 

В процессе речепроизводства слова функционируют как готовые языковые знаки, которые не 
требуют специального обращения к их внутренней структуре. В идеальной своей форме речевая дея-
тельность представляет собой использование системы готовых знаков. Однако параллельно работе 
этого лексического уровня функционирует и морфемный уровень, включающий в себя словообразо-
вательные элементы и правила их сочетаемости. В обычной ситуации словообразовательные связи не 
более чем фон, но, как отмечает Б.Ю. Норман, «в определенные моменты словообразовательная со-
ставляющая «выходит на поверхность», становится явной, демонстрирует свою относительную авто-
номность» [5; 60]. Подобное отмечается, как правило, в следующих случаях. Во-первых, деривацион-
ное значение может напрямую соотноситься с замыслом говорящего и определенной коммуникатив-
ной ситуацией и потому опережать выбор конкретного лексического значения. Иллюстрацией этому 
могут послужить многочисленные деминутивы, активно употребляемые в живой разговорной речи. 
Во-вторых, словообразовательные связи «помогают» говорящему, когда выбор конкретной лексемы 
по каким-либо причинам задерживается: это может быть связано с «выпадением» из памяти нужного 
слова, отсутствием его в языковой традиции или с действием тех или иных стилистических запретов. 
В данном случае создается новообразование, отвечающее требованиям коммуникативного акта. 

Говоря о поэтапном поиске необходимого слова, А.Е. Супрун отмечает, что критерии, по кото-
рым осуществляется поиск, могут меняться на разных этапах. В начале поиска выявляются крупные 
массивы слов, которые определяются двумя параметрами. Первый, семантико-грамматический, обу-
словлен функцией слова в предложении (поиск подлежащего ведется, в первую очередь, среди ме-
стоимений или существительных, поиск сказуемого – среди глаголов и т.д.). Второй предполагает 
поиск слов одной части речи, при этом учитываются лексические группировки по различным семан-
тическим основаниям с их дальнейшей дифференциацией. Например, среди существительных необ-
ходимо выбрать наименование человека, живого существа, конкретного предмета, отвлеченного на-
именования и т.д. Внутри выбранной группы путем семантического дробления выделяют более част-
ные группировки (например, существительные, обозначающие человека по роду деятельности, по 
внешним признакам и т.д.) [6; 78]. 

Данный выбор также определяется замыслом текста. При этом важной представляется мысль о 
различной частотности слов внутри некоторых групп. Оказывается, что, если в ходе эксперимента 
испытуемый не имеет строго определенного задания на выбор того или иного слова, то скорее всего 
он назовет наиболее частое (или наиболее частые) слово данной небольшой группировки. «Это, оче-
видно, связано с тем, как слова «располагаются» в памяти (следует только помнить, что это выраже-
ние используется чисто фигурально: никаких «полочек», «ящичков» или «клеточек» для хранения 
слов в памяти нет, речь идет скорее о «следах» путей, по которым проходит возбуждение при реали-
зации того или иного слова и т.д.). Те слова, которые чаще других употребляются, «расположены» 
поближе (пути легче восстанавливаются)... Слова же редкие прячутся подальше, вспомнить их труд-
нее» [6; 82]. 

Безусловно, каждое слово выбирается говорящим не само по себе, не изолированно, оно явля-
ется строительным материалом определённого текста, в составе которого вступает в связи с други-
ми словами. Исследователи экспериментально доказали, что их выбор, как и выбор грамматической 
модели фразы, обязательно определяется замыслом.  

Не вызывает сомнения, что введение лексического новообразования в структуру создаваемого 
предложения происходит по несколько иным правилам, чем введение слова узуального. Новое слово 
требует особого оформления, соответствующего его будущей позиции в схеме синтаксической струк-
туры. Более того, это особое оформление должно соответствовать и семантической интенции всего 
создаваемого предложения. Естественно, что это требует более сложного и более длительного перио-
да, отвечающего согласованию слова с синтаксической схемой предложения. 

Известно, что содержание компонентов мышления различно у разных индивидов. Личностные 
смыслы индивидуума перекодируются в языковое значение, которое выражается определенными 
языковыми формами. Роль семантического компонента, по справедливому замечанию 
А.Э. Левицкого, способствует «высвечиванию» основных семантически значимых элементов ситуа-
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ции. Подобное «высвечивание» сугубо индивидуально. В его результате происходит именование 
предметов, явлений, состояний и т.п., которое представляет собой не только процесс обозначения, но 
и одновременно процесс познания и коммуникации [7; 14]. 

Выбирая необходимую единицу, говорящий идет от содержания, которое ему необходимо выра-
зить, к языковой форме реализации. В поиске нужного слова индивидуум в первую очередь обраща-
ется к лексикону как хранителю готовых языковых средств, то есть для выражения определенного 
смысла им подбирается соответствующая языковая форма. Если поиск не приносит необходимого 
результата, он выступает импульсом создания надлежащей единицы номинации [7; 14], то есть в дан-
ном случае в работу «включается» механизм словопроизводства и конструируется новообразование в 
соответствии с требованиями определенного коммуникативного акта.  

Разноаспектный подход к изучению лексических новообразований, зафиксированных в живой 
разговорной речи, позволяет говорить о разнообразии их структурных и семантических особенно-
стей, дает возможность установить своеобразие концептуальной организации созданных в речи слов.  

Большинство слов, употребляющихся в живой речи, создано по продуктивным моделям, то есть 
относится к разряду потенциальных, демонстрирующих различные системные деривационные явле-
ния, например:  

– Всё! / Принимайте работу. /Все задания ваши выполнил: / полку прибил, картины повесил. 
/ Справился с поручениями / правда?// – Да, / отлично // Даже не ожидала. / Ты, / как оказалось, / 
просто супер! // И прибиватель, / и вешатель, / всё сделал на «отлично»!//. 

Функционально-коммуникативный анализ, представляющий динамический аспект исследования 
процесса словопроизводства, позволяет говорить о том, что здесь и прибиватель, вешатель – тот, кто 
прибивает (полку) и вешает (картины). В данном развернутом описании, предшествующем созданию 
инновации, компонент тот, кто… соотносит понятие с субстантивом, обозначающим лицо (языко-
вым средством его выражения в данном примере является суффикс  -тель) + основы слов  прибивать, 
вешать, выражающих мотивировочный признак.   

Зафиксированный языковой материал позволяет заключить, что в количественном отношении 
преобладает группа лексических новообразований, обозначающих лицо по выполняемому им дейст-
вию. Подобного рода слова довольно легко образуются в разговорной речи, структура их прозрачна, 
что не создает никаких препятствий в процессе общения, например: – Слушай, / проглоти быстрень-
ко что-нибудь и назад // – Да, / конечно, / я из нормального человека превращаюсь в какого-то гло-
тателя, / все на бегу/ все мимоходом//; – И на то ты махнул рукой / и на это тоже // Посмотрите, / 
махальщик выискался // Останешься вообще без ничего, / ищи потом виноватых//.  

Данная группа пополняется довольно интенсивно, наибольшую продуктивность в создании но-
вообразований проявляет суффикс -тель: изучатель, отвлекатель, отменитель, пересекатель, по-
вышатель, подсказыватель, смешитель, соблюдатель, щекотатель и др. К числу продуктивных 
суффиксов данной группы слов относится суффикс -льщик, например: обгоняльщик, цепляльщик, пи-
сальщик, обвиняльщик, забиральщик, заставляльщик, наряжальщик, приносильщик и др. 

Фактический материал позволяет говорить об интенсивном пополнении группы номинаций ли-
ца — носителя определенного признака. Данная группа представлена довольно широко и разнооб-
разно, что позволяет выделить в ее составе несколько микрогрупп (МГ) на основе семантического 
признака, например, МГ номинаций лица, характеризующегося степенью признака. Анализ языково-
го материала позволяет говорить о том, что в словах данной МГ репрезентантами степени признака 
являются различные препозитивные форманты, а субъект назван основой: сверхмучитель, сверхобид-
чик; супервредитель, суперкурильщик, суперпокупатель; мини-читатель; микроблизнец и др. Ср. 
также: Твердишь одно и то же: / гений, гений! // Я не просто гений! // Ты же видишь, / ты же долж-
на это понимать. / Я сверхгений! // Наверное это не скромно, / но это так!//; Смотрю / ты написал 
по этому вопросу совсем мало. // Почему? // Наверное, прочитал тоже мало. // Я права? // - Да, / Вы 
правы // Я стал такой вот. / мини-читатель //. 

Довольно интенсивно пополняется МГ номинаций лица, характеризующегося чрезмерным при-
страстием к чему-либо. В этой микрогруппе отмечены слова, в которых репрезентантом  лица  явля-
ется компонент -ман. Он не только соотносится с субъектом, но и выражает значение чрезмерного 
пристрастия к чему-либо: газетоман, лекарствоман,  пепсиман, пивоман, сериаломан, сушиман и др. 
Таким образом, объект пристрастия в подобного рода словах назван в первой части слова, а вторая 
составная часть этих слов называет не просто субъект, а страстного любителя того, что/кто назва-
но/назван в первой части слова: – Наш коллега опять на очередном эксперименте? // - Да, / опять 
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экспериментирует, / он очень этим увлечен сейчас. // – Молодец! / Наверное, / получится интересный 
материал, / послушаем  доклад экспериментомана, / мне тоже анкету давали для ответов //! – 
Обязательно вечером / фруктовый салатик//. И обязательно / киви//. Без него и есть не будет//. Это 
у нас  кивиман//. 

В подобного рода новообразованиях объективируется объединение концептуальных пространств 
лица (страстного любителя, поклонника) и объекта (предполагающего предмет пристрастия, увлече-
ния).  

Продуктивность данной модели в современном русском языке подтверждается созданием боль-
шого количества слов, при этом наименования, обозначающие объект чрезмерного увлечения, пред-
ставлены очень широко и разнообразно в тематическом плане: салатоман, гамбургероман, яблоко-
ман, коламан, бутербродоман, бананоман, смартфономан, кондиционероман, планшетоман и мно-
гие другие. 

Языковой материал свидетельствует о продуктивности МГ номинаций лица, характеризующего-
ся признаком противопоставленности. Новообразования указанной микрогруппы содержат пристав-
ку анти-, обозначающую противоположность или враждебность чему-либо: антикурильщик, антисе-
риаломан, антистраховщик, антирокер, антиогородник, антикомпьютерщик и др. — Ты говоришь, / 
что я плохо убрал, / не все как следует вымыл, / не все как следует вычистил. // Теперь у меня нет 
никакого настроения тебе помогать. // Делай все сама. / Все! / Я теперь ярый антиуборщик //. 

Репрезентантами лица в словах этой микрогруппы также являются  основы слов, называющих 
субъекта по роду деятельности, участию в чем-либо, принадлежности к определенному направлению. 
Выразителем квалитатива «противоположный, враждебный» является префикс анти-: – Да, / у него 
всё хорошо. // Да, / он молодец. // И дом у него полная чаша. // Он хороший хозяин /, согласен. // Ну 
тогда я антихозяин // И что теперь? //. 

В МГ номинаций  лица, характеризующегося признаком «бывший», представлены новообразова-
ния однотипной структуры – простые по структуре слова с префиксом экс-: экс-муж, экс-жених,экс-
работник, экс-няня, экс-хозяйка, экс-репетитор, экс-преподаватель, экс-племянник, экс-читатель, 
экс-сосед, экс-танцор и др. – Как ваш студент учится? // – Какой студент? // Он уже давно закон-
чил университет. // Уже третий год работает. // Этот наш экс-студент уже жениться собрал-
ся!//. 

Таким образом, живая разговорная речь предоставляет исследователю яркие примеры лин-
гвокреативной деятельности говорящего. Характерной функциональной особенностью лексических 
новообразований в разговорной речи является их тематическая неоднородность, а также способность 
оперативно отражать все изменения, происходящие в различных сферах жизни современного обще-
ства. Выбранное из множества вариантов или созданное самим говорящим слово соответствует его 
внутренней системе представлений о мире, свидетельствует о креативных способностях индивидуу-
ма, репрезентирует специфику индивидуального мировидения и миропонимания. 
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Тұрақты сөз сөйлеудегі лексикалық жаңа қолданыстар:  
лингвокогнитивтік жəне функционалды-прагматикалық ерекшелік 

Мақала барысында туындайтын жаңа қолданыстар мəселесін талқылайды. Жаңа қолданыстар 
туындауы қарым-қатынас жағдайларына, сөйлеушінің жеке бейімділігіне жəне талғамына байланысты 
екені қорытындыланды, дегенмен, күнделікті сөйлеуде олардың пайда болу мүмкіндігі өте маңызды, 
себебі лексикалық лакуналар толтыру, жаңа формациялар тілдің мүмкіндіктерін көрсетіп, сөз өндірісі 
саласында жаңа құбылыстарды көрсетті. Əңгіме барысында туындайтын жаңа қолданыстар пайда 
болуын зерттеу тəсілдерінің əрқырлылығы олардың құрылымдық жəне семантикалық 
ерекшеліктерінің əралуандығы туралы айтуға мүмкіндік береді, сөйлеуде жасалған сөздерді 
концептуалды ұйымдастырудың өзіндік ерекшелігін анықтауға мүмкіндік береді. 

Кілт сөздер: жаңа қолданыстар, лексика, əңгімелесу сөзі, функционалды-прагматикалық тəсіл, сөз 
құрастыру. 

 

L.I. Plotnikova, G.M. Khairova  

Lexical neoplasms in living colloquial speech:  
linguocognitive and functional-pragmatic specificity 

The authors of the article address the problems of neoplasms in a lively conversation. In the process of re-
search, conclusions are drawn that the process of neoplasms depends on the conditions of communication, in-
dividual inclinations and tastes of the speaker, but the most important possibility is that they appear in every-
day speech, because, filling lexical lacunae, neoplasms demonstrate the capabilities of the language, reflect 
new phenomena in sphere of word-production. A diverse approach to the study of lexical neoplasms, record-
ed in living colloquial speech, allows us to talk about the diversity of their structural and semantic features, 
makes it possible to establish the peculiarity of the conceptual organization of the words created in speech. 

Keywords: neoplasms, vocabulary, colloquial speech, functional-pragmatic approach, word-making. 
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Coaching in Kazakh literature. Isolation in coaching 

The article is devoted to researching a science of «coaching», which is very relevant for today abroad. This 
topic is not considered and not fully researched in our country. Therefore, this study of coaching will be one 
of the first. This article examines coaching in Kazakh literature. It considers ideas, advice and recommenda-
tions related to coaching in the life and works of Kazakh poets and writers in comparison with the coaches of 
the west. Of course, this article is not able to consider coaching in the entire Kazakh literature completely. 
There is given only a general characteristic of coaching, are given examples from Kazakh literature and the 
phenomenon of «solitude» that is encountered in practice by many coaches of the world is considered in de-
tail. It shows about the positive effect of solitude in human life and about its usefulness in the knowledge of 
one's own self. Moreover, there are several examples of this practice from the Kazakh literature. 

Keywords: coaching, isolation, internal dialogue, Sufism, monasticism, private life. 

 

In today's rapidly developing world human society is experiencing many scientific, natural, and 
spiritual changes. The world is not still but is changing every day. A half century ago fiction and publicism 
which were the mainstay of world politics, culture, and science, were firstly shifted to the radio and 
television and now the Internet. Obviously, literature has significantly narrowed its scope even though it has 
survived without losing its vitality. At the same time, the notion of «literatüre is for only literature» 
and «literature is for an art only» has led to the diminution of its didactic, educational and educational 
significance in today's literary society. The proof of this is that the didactic writings in the modern 
literature have been diminished, and there is an increase in the works of deep philosophy and deep 
sentimentality. 

However, in the last 30-40 years in the Western literature (Europe, America) there is a growing number 
of works and research on «coaching», which can be attributed to didactics and education. They divide into 
different themes like «business literature», «literature for athletes», «psychological help» and more. Let's 
first define the word «coaching». If you turn to Wikipedia, you will find: «Coaching is a form of 
development in which a person called a coach supports a learner or client in achieving a specific personal or 
professional goal by providing training, advice and guidance» [1]. This means that coaching is something 
which can help for the development of a human being, getting rid of certain difficulties, and getting some 
kind of help. In the Western countries mentioned above, there are many private organizations that help to 
people who are psychologically depressed or who seek psychological and moral support to achieve a certain 
outcome. When working with consumers, these organizations refer to various scientific, literary works that 
are written in the form of psychology, physiology, or offer to buy literature in this context. It should be noted 
that today sales coaching literature is more than fiction literature, and the number of its readers is also more. 
For example, six of the top 12 best-selling books on ozon.ru, which sell e-books, are coaching and 
psychological literature. And one is historic, one is literary, and the other four are textbooks prepared for the 
«EGSE» examinations. This example also shows how much coaching literature is in demand. However, there 
are almost no books written in Kazakh in this regard. We can mention only such books like by Amanzhol 
Rysmendiev such as «Orleu», «Self-Awakening», «Secrets of entrepreneurship», «7 ways to overcome the 
crisis», Brian Tracey's «I See My Purpose» and Robert Kiyosaki's «Rich Father, Poor Father» in Kazakh. 
Because of the lack of literature our readers often read coaching books in Russian and English. 

In the Western world coaching literatüre, which come to light a half of a century ago, is based on a few 
sciences and links. Among them: philosophy, theology, literature, psychology, anatomy, economics, sports, 
etc. Even some scientists have suggested that coaching is based on Socrates's work. If we consider Kazakh 
literary works, there are many examples of key ideas and basic principles that are discussed in coaching 
literature. It is worth mentioning the works of Abai and Shakarim, their ideas invoke to work hard and to 
aspiration to science; also ideas of the poets of Zar Zaman who wrote about passing mundane life; the many 
didactic, educational ideas of the authors of the 20th century. In our opinion this is a large theme which 
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requires a separate study. But our aim in this article is to look at examples of «isolation», «separation from 
society» that are also encountered in both coaching and Kazakh literature. 

It is clear that people who live in big cities are busy from sunrise to sunset. Such a person is often 
physically tired and often has psychological stress. Some of them even forget about for what purpose they 
were born and what their main goals are. For this reason some people have many difficulties in his family 
life and work. Some people think that they can solve this problem by using alcohol, drugs, and so on; but 
vice versa they worsen the situation. Some of them ask for help from others go to coaching centers. The 
second choice is often helpful and useful. Coaching literature has a lot of ways to solve these problems. One 
of them is a way to isolate a person from the society and to self-awareness. 

One of the most famous Russian coaches, Shamil Alautdinov, in his work «Trillionneres Thinking» 
(«Trillioners Dumaet») tells about «internal dialogue (monologue)». It is said that the inner dialogue of a 
person is the key to the solution of the problems and is a guarantee of self-reliance. For example: «For a 
person it is peculiar to accuse others or his fate that exactlye they make him to experience anger, stress, 
sorrow, disgust, fear, etc. But in fact such a person himself and his day-and-night thinking form above 
mentioned feelings and behaviour» [2; 12]. In this context, anatomical scientists suggest that on average a 
person has different ideas between 60,000 and 800,000 every day. And 95 percent of those thoughts are the 
same number of repetitive homogeneous ideas. In this regard coaches advise to carefully follow these ideas 
and to listen to the person himself, in order to use ideas properly. An american coach Brian Tracey says in 
his book, «You're the one who thinks you're a big part of your time. Your environment is often a reflection of 
your inner world. What's happening outside, what's happening around you, the projection of what's going on 
inside you» [3; 10]. And the main way to properly control these ideas is to be self-centered. About 
monitoring these internal thoughts as «passive listener» and suppressing negative thoughts and increasing 
positive thoughts Allautdinov's book offers the following recommendation: «Stay in a very quiet place, keep 
track of your inner dialogue for a few minutes as a passive listener. No comment, just watch your thoughts. 
Pay close attention to what you are agreeing with the negative thoughts that arise from different situations in 
life and which are influenced by other people. After a while, you will realize that you actually control and 
manage your consciousness. Understanding this fact can radically change your life. Learning how to listen to 
your inner dialogue and understanding that listening to it affects certain behaviors and feelings can lead you 
to change your negative thoughts, with positive, bright ideas» [2; 15, 16]. The example of a person who 
works with his inner house is an American public figure Benjamin Franklin. He tells us that in his renowned 
autobiography, he finds a quiet place inside his home after daily hard work and meditates on the past day. He 
evaluates the correctness of his actions on that day and sums up the results. 

Abai's fifteenth word on the subject of self-reporting through this inner dialogue can be seen in the 
following example: «If you want to be one of wise ones ask yourself at least one time a day, or one time a 
week, at least one in a month. Ever since the previous asking how have you spent your time, have you done 
contribution for your knowledge, life or the next life? Have you spent your days so that you don’t regret? Or 
you spent your time but  you do not even know for what you have waste it!» [4; 32]. 

Both today's coaching and Abay say that the main approach to self-reporting and internal dialogue is 
staying of a person alone with his thoughts. In other words it is isolation. Scientists say that there are two 
types of isolation: the first is loneliness, and the second is isolation (separation). Now let's look at these two 
concepts separately. 

At first, it is loneliness. According to many world scientists loneliness leads to rapid aging and rapid 
depression of the nervous system. Even it is scientifically proven that heart disease in people who live alone 
is higher than those who have families. However, the theme of «loneliness» is the base for works of many 
thinkers, scientists and writers. If we look for the aphorisms of scholars we definitly face ideas of I.Yalom, 
LN Tolstoy, E.Fromm, F. Nietzsche and others. And many of these famous people tend to view loneliness as 
a negative psychological phenomenon. Among them Russian classical writer LN Tolstoy says: «The person 
who is lonely, is a man who was sentenced to death», while the representative of the Russian literature, the 
fate of Raskolnikov, a bachelor student in F. Dostoyevsky's novel «Crime and Punishment», can be a clear 
proof of this. In the work it is said about the hero who was lonely: «He was isolated so much, that he was 
even afraid of meetings with other people...» 

Among representatives of Kazakh literature, Makhambet's creativity can be an example, who was 
splitted his friend Isatay. In Makhambet's «Bird Poultry» there  is a poet's pain, who has lost his loyal friend, 
faithful partner, and  a brother Isatay and consequently lost his country. He describes his loneliness in 
comparison with the loneliness of the poultry bird: 
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Au poultry bird, poultry bird, 
Your wing is hard, your neck is empty. 
Isatay was killed, 
I became friend with loneliness [5]. 

What about the second kind which is isolation, the history of it hapens to be very dee. It seems to have 
its importance in all religions and spiritual cultures around the world. For example, as a result of the «spirit 
perfection» in the Hindu religion, a person is subjected to various torture by allowing his / her senses and 
nervous fibers to become indifferent; The monastic life of a Christian who abandons most of the world's life, 
abandons to have a family and children for the sake of spiritual purification in Christianity; and a Muslim 
who abandons this mundane life and follow sufism. 

Sufism («Sufism») means not to have worldly pleasures, to isolate themselves from society and to 
spend time only by worshiping God, in the cave, in the wilderness, in a general isolated place. Although it 
was developed in the post-Prophetic era, it is a phenomenon from the Prophet Muhammad (saas). When the 
prophet did not carry the prophetic mission, having been dissatisfied with the gaps in society and went to the 
Hira Cave. A hadîth-i-sherîf from Bukhârî, Muslim, is stated by Aisha, the mother of the Muslims, 
«He remains in the cave of Hira». Later many Islamic scholars resorted to Sufism and used it. The famous 
Muslim Imam Gazali and the many muslims of ancient times should be mentioned at this point. They are in 
love with God. They are ones who spent their lives to know the Creator and His wisdom, and so to speak, 
in order to be close to the truth. Kazakh people call this difficult path as auliyelik. One of the leaders of this 
way, who lived in the south of Kazakhstan in the Middle Ages, who left many apprentices after him - Hodja 
Ahmed Yassawi. His story tells us that he had lived in the darkness of the world when he came to the 
prophet's age (63 years old, when Muhammad (saau) passed away) in his collection of stories, known as the 
Divine Hikmet (The Book of Wisdom). The main goal of Yasawi here is to turn to spiritual cleansing. 

An example of monk isolation in Christianity can be found in the works of a classic writer of the world 
literature L.N. Tolstoy «Father Sergii» («Otets Sergii»). The main hero of the work, Kasatskii, is a guy who 
works anywhere with passion, and do not rest until he sees the result. Despite the fact that he was from lower 
class of society he reached great achievements. Having built himself as a personality and achieving great 
personal success, he is determined to create a family. During the selection of her future spouse, he also 
abandoned most of girls, and selected the one who was noticed by many of the intelligent men, Korotkova 
who was beautiful and very pleasant. Notwithstanding the fact that Korotkova does not like him at first, 
Kastatsky wins her heart at last. However, before the marriage Kasatsky refused marrying with the girl. The 
reason for this was that the girl had sex with another man before, and Katsinsky didn’t want to marry her in 
her unclean position. Dissatisfied Kasatsky dismissed from all his posts, abandoned his ranks, first settled in 
his own village, and then left for a monastery and isolated from society. Here, only Kasatsky, who aims to 
win in any business, will be called «Sergii Akey» because of his struggle for «spiritual cleansing». He even 
burns his own body and throws one of his fingers in an ax so as not to let the adulteress seduce him. 
However, in the eighth year of his monarchy, Sergei Akei made adultery with Marya, who came to him for 
treatment. Even though he opposed to his inner desires, he could not supress them. As a result, his heart was 
troubled by his sin, and he left the monastery and returned to his own village. This example illustrates that 
monks who seek spiritual cleansing are also human. Although they have been fighting for over a dozen years 
with their own souls, they themselves can commit the sin. 

An example of isolation in religion is an example of the practice of Tibetan monks. A distinct example 
is that Robin Sharma, one of the most famous coaches, studied the isolation of Tibetan monks and wrote one 
of the best bestsellers in the world of coaching literatüre titled «The Monk Who Sold His Ferrari». This book 
contains a lot of information about today's society. Let's just tell a little about the work. 

The work is based on fiction and compositions. The main hero of the work is Julianne. He is a 
renowned lawyer who has achieved great success in the field of law. At the same time, his material 
accomplishments is several times higher than many lawyers. Here is quote about his achievement in the 
book: «This man has achieved a great deal of people’s dreams: he is a high-rise star whose salary is seven-
digit numbers; he has a private tropical island with his own home, and his biggest pride was the shiny red 
«ferrary» on his way home [6; 11]. In spite of such a big success, Julian is a ungrateful person who never 
knows how to stop. If there is work he is ready to sleep only two hours a day. He does not know what 
holiday is. Sometimes he wants to go on a long vacation, but he does not have time for it because of his 
work. However, Julian is unhappy. He was physically, emotionally, spiritually deeply troubled. He looks 
older for 20 years than his own age. Having lost his zeal for life, he suffered a heart attack in one of the 
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regular trials and fell in the middle of a courtroom. After this incident, he does not return to the legal, defense 
sector. On the contrary, he went to an expedition to India by selling his own house, private plane, private 
island, even a private Ferrari. Here Julian finds the monk who lives in the Himalayas, separating themselves 
from the world. Living with them for a short time, they come through a «spiritual upheaval». The next part 
of the book describes lessons learned from Julian's Nirvana monks. 

The most important thing that Julian learned from the monks was the purification of a person's inner 
world. Because «the outside world is a mirror of the inner world». In order for the physical and spiritual 
balance, a person's inner peace must have place. And it is that internal cleansing is based on the inner 
thoughts of of man. In the work, Julian Benjamin invites to Franklin’s practice in a corner of his house and, 
as a result, he says: «Whatever you think all the day you will become so. And whatever you say to yourself 
all the day you become as you say. If you say «I am tired» or «I am getting old», this mantra will appear in 
your actual image. If you agree with your weaknesses that you are not inspired, it will turn into your true 
nature. But when you say that you are healthy and your life is full of meaning, your life will be radically 
changed. See what you say to yourself, your self-image and your actions will be determined in your own 
eyes. For example, if you think of yourself as a person who does not have the confidence to do one thing, 
your actions in this regard will not be beyond your imagination. And on the contrary, if your own image in 
your mind is as a powerful person, then your actions will be as relevant as that» [6; 152]. 

Diogenes, an ancient Greek philosopher, has developed into a world of philosophy a cleansing theory. 
In the last twenty years of his life he was isolated from the society. The legend that he had lived in «barrels» 
was sprea around the country. The well-known Great Alexander, who conquered half of the world, came to 
him, saying, «Hey! What is it? I would give you whatever you want! «The man who was sunbathing said: 
«Do not just shade the Sun, you do not need anything else». Aristotle, an ancient Greek philosopher, also 
mentions enjoyment as a result of separation. He calls such a person a wild animal or God himself. 

Western philosophers of the twentieth century recognized isolation as a new direction in philosophy and 
called it «Existentialism» (Latin Exusticise). According to western philosophers, this direction impels many 
philosophical issues, such as the recognition of myself, the essence of life and death, the meaning of 
freedom, the morality, mercy, beauty, justice and human nature, the purpose of human existence, and the 
place of society. 

The second type of loneliness that we derive from religions and philosophies is that «isolation» or 
«existentialism» is a useful way to convey a person's self-esteem, a great opportunity to reflect on the 
difficulties of life. It has long been known that there is a lot of use in separation for human beings, many 
scholars and writers have often took isolation as a theme or idea to write their works. Except for other fields 
of science, in literature itself, there are many people who constantly practice this process. An example can be 
given to Russian writers: Herzen, Ogarev, Chaadaev, Tolstoy, Dostoevsky, Pushkin, German Goethe, Kant, 
Hegel, Nietzsche, Montenegro and Montesquieu from France, American D.London and E. Hemingway; 
among the Kazakh literary critics, K.А. Yasawi, Abai and Shakarim. 

Abay's loneliness is a matter well-known to all the literary societies. The main reason for this was the 
fact that the thinker was much more advanced in education and science than his own society. Abai was so 
absorbed in knowledge that he could not find an intelligent person in his own society. In his poem he says, 
«I am not guilty, I fought with thousand ones!», Shakarim, his student, describes Abai's loneliness in the 
verse «Demand and intelligence» as follows: 

Who is lonely in this life, it is an intelligent one 
It's like a miserable one as he has no friend. 
Let's just say Abai was the only one, 
Did he find his friend in Kazakh? [7; 130]. 

The most accurate description of Abai's loneliness is in the poem «Eight Feet». Because, in this verse, 
the poet tested a society that he could not understand, and even claimed that even his siblings did not 
understand him, and that his heart was so frustrated and he was very tearful: 

Six from one father, 
Four from the mother, 
I'm not alone. 
Brothers are many, 
There is no one who understands my speech. 
As a grave of shaman, 
I'm alone - it's a real thing!. 
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This is an example of the first type of loneliness in Abai's life. But in Abai's practice, it is not difficult 
to realize that the second type of loneliness also takes place that we are considering is the isolation. Abai 
used to spend the night watching the bright nightlight and reading books and writing compositions. 

Shakarim is a person who has a profound understanding of the benefits of being a creative person in 
Kazakh literatüre and who has used this tendency in his practice. Shakarim was also isolated from society for 
nearly two decades of his 73 years, and has been studying and writing literary works. Literary scholars also 
say different opinions about Shakarim's isolation. However, almost all of their thoughts are associated with 
what we are saying. First of all, let's look at Akhat Shakarimuly, «My dad Shakarim is son of the people». 

«In the summer of 1912, he built a house in «Gross Migration» and used to spend his winters there. 
Until the snow there used to be one hooker and one goat. When it snowed and the hunter used to leave them, 
there were only waiter and him. He was busy by reading  and writing about six years. Later, in the winter of 
1918, he wanted to be alone even without a waiter, so Aupik, who has been living in our village from his 
fourteen years, Shakarim’s his bosom friend left him alone». When Aupish arrived, the villagers were 
shocked. He told them why he had done it. He said, «No, Ahup! You see me. And I know that you share my 
joy. If you are really compassionate to me, go to the country. I tied your will and held you last for many 
years. Of course, I know that you do not offend me for staying with me. But it is one of the reasons why 
people are free to do so. I'm no longer poultry. And now, let me finish writing, making my own food, 
bringing water, burning a fire, feeding horse, camels. Do not worry about me. Go back to the country». 

In 1924, this house was given to peasants settled in this area. 
In 1925, we enclosed to Kerey, from Shakpaky, about fifteen miles from our former fortress, built a 

farm for our father. There were One bucket, one cucumber, a hay fence, a horseshoe. He was in this hole 
until she died. In summer, we prepare a fire, a hay for horse. We leave his herds of livestock to the 
Baikoshkar villagers at a distance of 14-15 kilometers. In the winter, he stays there and reads his books. But 
in summer time he stays with us. From time to time a man from our village goes to him in order to know 
how he is. In winter he goes there. Sometimes he comes back to the village and go back to the shelter in 
November and December» [7; 119, 120]. 

The direction of Shakarim's isolation was purely creativity. His motives are clear from his poem's poem 
«Someone Says About Me». 

Someone says that I abandoned the country, 
Such a fool does not know anything. 
There is no brain to know the truth, 
Such one have no healthy mind [8; 172]. 

Shakarim is a person with a high religious education. The main reason for this is the direct education 
from Kunanbay Khazhi. And it is clear that Kunanbay was a very pious person. Moreover, Shakarim read a 
large number of religious literature and went to Istanbul, Mecca, Medina and went to pilgrimage, which is 
the fifth commandment of a Muslim. The literary, philosophical works of the poet are full of examples of his 
high religious education. And it is known that he began writing the Koran translation during his isolation. 
But it's a pity that this job is not over. In the religion of Islam, anyone who has knowledge of the Qur'an can 
not read the Koran. Only great mujtahids can do it. 

In the above verse, he explains the isolation of creativity, which is the second reason for his isolation: 
My treasure gained fifty-five years old 
I think and conclude it in loneliness [8; 172]. 
I will work with writing until death, 
I don’t say I am old I am tired [8; 174]. 

Referring to the poet's poem «The Life of the Fallen» on the subject of his life and isolation, at the end 
of the story he concludes: 

We need a place to think, 
You need people who understand you [8; 341]. 

It is noteworthy that Shakarim is an indispensable person in using the experience of isolation in Kazakh 
language. We can proudly show his isolation not only to the Kazakh people, but also to all the countries of 
the world as a clear evidence of coaching separation. 

In the Western philosophy above, we have been talking about the existentialism that emerged in the 
twentieth century. This equation of existentialism is also called «curse». If we look at it, this type of isolation 
is more common in the Kazakh literature. Especially in the second half of the twentieth century, many 
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examples of this can be found in the prose. This branch is one of the first researchers among Kazakh literary 
critics - Ph.D. Zharylgapov. 

According to Zharylgapov's research, there are many examples of Kazakh prose. However, they were 
all homogeneous. Among them, there is also a lack of human society, a human being's self-esteem, and 
special isolation that we are considering. In his research «Ideological and aesthetic problems of Kazakh 
prose in the end of XX century» Examples of Kazakh literature of existentialism include the stories of 
M.Auezov «Defender's Day», «An orphan», D. Isabekov's «Boner», «Life», A. Kekilbayev's «Ryngau», 
«Kuy», O. Bokei’s «Daughter», «Muztau», «Atay-kere». 

All of these literary works characterize uniqueness of man, isolation from society. However, in 
Oralkhan's «Muztau» and «Atau-kere» conversations, we are talking about the issues of coaching in the 
context of internal dialogue. For example, in the work «Muztau» of the writer, Aktan's «Hunter» and 
«Aktan» are two explosions. Aktan, who remained alone in the valley, is in the inner dialogue with himself: 

«Aktan: If we moved from Altai, we all would die. Your mistake is that you want to avoid the lifestyle 
that has been invented by the people for centuries. Though you have all the power, you are fooled by the 
fraudulent philosophy. I wish we moved to the center long ago and used to do something useful to people ...» 

Hunter: What's more helpful then? What Is Useful? Explain to me. In my opinion, the most useful thing 
in the world is not to abuse the people who come to life only one time. If we moved to the center, we would 
have found an enemy. If you live in the middle of the feces, one loves you, and one hates you. And now, no, 
no, no, no ...no enemies» [9; 262]. 

It is clear that Aktau's isolation also has a purpose of purification. There is a bad thing along with the 
good of the people as mentioned in the words of the Hunter above. And obviously, no one is going to let 
anyone who does not even want to get involved. The main purpose of the old man, who was escaped from 
the ghosts of the earthly life was to live alone in the forest. The old man besides isolating himself, had 
brought with him a boy and a girl from an orphanage, and was thinking of not infecting the negative 
influence of external society in their upbringing. Here is an example of his words: 

«All the world is polluted as a dirt, and your cave is hidden from your brother. No, my dear, I did not 
come to save onlymyself, but I came here to those two little ones from the dirt and to make them healthy and 
spiritually clean» [9; 182]. 

The characters of this essay, Eric and Tagan, are also lonely. If Tagan is described as an alcoholic who 
can not find a place in society, Eric is on the contrary, who is benefiting from this privatization. In fact, we 
can see the isolation of coaching in this Era. He is a person who is isolated from society in order to meet his 
personal material needs. And we can see that Eric made a great deal of success. However, Eric does not have 
any desire for spiritual cleansing; he is a friend of Satan under the influence of loneliness. 

In conclusion, there is a problem of loneliness, practice of isolation in the life and creativity of Kazakh 
literary critics. Some of these phenomena were considered to be harmful to human beings, while others 
enjoyed the pleasure of staying alone, giving them a place of their own. At the same time, this practice of 
representatives of the Kazakh literature combines the practice of isolation from the public in coaching, which 
has become a global trend today. 
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Ж.Қ. Смағұлов, А.Қ. Каринов  

Қазақ əдебиетіндегі коучинг. Коучингтегі оқшаулану 

Мақала бүгінгі таңда алыс-жақын шет елдерде үлкен сұранысқа ие «коучинг» ғылымын зерттеуге 
арналған. Бұл тақырып біздің елімізде əлі толықтай қарастырылмаған. Сондықтан осы зерттеу 
еліміздегі коучинг жайындағы алғашқылардың бірі болмақ. Авторлар қазақ əдебиетіндегі коучингті 
қарастырды. Яғни, қазақтың ақын-жазушыларының өмірі мен олардың үздік шығармаларындағы 
коучингке байланысты ойларды, ақыл-кеңестерді батыс əлеміндегі коучтердің шығармаларымен 
салыстыра отырып, зерттеуге құрылған. Алайда мақала барлық қазақ əдебиетіндегі коучингті 
толықтай қамти алмайды. Бұл жерде жалпы коучингке сипаттама беріп, оның қазақ əдебиетінде 
кездесетіндігіне мысал келтіріліп, əлемдегі коучтердің көбінің тəжірибесінде бар «оқшаулану» 
құбылысын жан-жақты қарастырады. Оңашаланудың адам өміріне берер пайдасы, адамның ішкі 
Менін тануға беретін орасан көмегі жайында сөз етілген. Жəне осы практиканың айқын мысалдары 
қазақ əдебиетінде бар екендігі ескеріліп, жан-жақты зерттелген. 

Кілт сөздер: коучинг, оқшаулану, ішкі диалог, сопылық, монахтық, жеке өмір. 

 

Ж.К. Смагулов, А.К. Каринов 

Коучинг в казахской литературе. Уединение в коучинге 

Статья посвящена исследованию науки «коучинга», которая очень актуальна на сегодняшний день 
за рубежом. Данная тема в нашей стране не рассмотрена и не исследована полностью. Поэтому это 
исследование о коучинге станет одним из первых. Авторами рассмотрен коучинг в казахской 
литературе. Кроме того, даны идеи, советы и рекомендации, связанные с коучингом в жизни 
и творчестве казахских поэтов и писателей в сравнении с коучами Запада. Конечно, данная статья не 
в состоянии рассмотреть коучинг во всей казахской литературе полностью. Здесь дана только общая 
характеристика коучингу, приведены примеры из казахской литературы и подробно рассмотрено 
явление «уединения», которое встречается в практике многих коучей мира. Сказано о положительном 
эффекте уединения в жизни человека и о его пользе в познании собственного Я, а также приведены 
несколько примеров данной практики на материале казахской литературы. 

Ключевые слова: коучинг, уединение, внутренний диалог, суфизм, монашество, личная жизнь. 
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К вопроcу о лингвиcтичеcкой культуре cтудентов  
неязыковых cпециальноcтей 

В cтатье раccмотрено понятие «лингвиcтичеcкая культура», даетcя определение термину «культура». 
Авторами исследована проблема функционирования руccкого языка как языка и предмета обучения 
на неязыковых cпециальноcтях казахcтанcких вузов. Уровень культуры эпохи и отдельного человека 
чаcто определяетcя отношением к языку. Поэтому миccию образования уcматривают в том, чтобы 
cформировать у молодого поколения ответcтвенное отношение к родному языку и уважение к другим 
языкам, к cохранению и обогащению иcторичеcких, научных и культурных ценноcтей. 

Ключевые слова: культура, русский язык, студент, речевое поведение, общая лингвистическая куль-
тура.  

 

Cоcтояние cовременного руccкого языка и культура его владения вcегда были одной из главных 
проблем в общеcтве cреди ученых-лингвиcтов, литераторов, общеcтвенных деятелей. Связано это во 
многом c общей демократизацией общеcтвенной жизни, что, несомненно, обуcловило 
демократизацию языка, наряду с этим, многие cпециалиcты c тревогой говорят о пренебрежительном 
отношении к языку и его нормам. Именно поэтому оcтаетcя по-прежнему актуальной проблема 
формирования бережного отношения к языку, умелого и грамотного обращения c ним. Уcпешное 
решение данной проблемы целиком завиcит от воcпитания, формирования общей лингвиcтичеcкой 
культуры человека. 

Культура — многоплановое суждение. В первую очередь, культура — это средство, без которого 
люди не могут обойтись; механизм, позволяющий человечеству cправлятьcя c любой cитуацией, 
в которой бы мы не находились. В этом cмыcле культура — это cообщаемое знание, традиции, 
которые передаютcя из поколения в поколение, чтобы помочь общеcтву жить в определенном 
времени, меcте либо cитуации. Cамо cлово культура — cпецифичеcкий cпоcоб организации и 
развития человечеcкой жизнедеятельноcти, предcтавленный в проектах материального и духовного 
труда, в cиcтеме cоциальных норм и учреждений, в духовных ценноcтях, в cовокупноcти отношений 
людей к природе, между cобой и к cамим cебе. Культура cвойcтвенна любой форме человечеcкого 
cущеcтвования в качеcтве его характерного и обязательного признака. 

Уровень культуры целой эпохи, а иногда и отдельного человека чаcто проявляется  в отношении  
к родному языку. В связи с этим миccия  образования заключаетcя в том, чтобы cформировать 
у молодого поколения ответcтвенное отношение к родному языку и другим изучаемым языкам, 
в cохранении и обогащении иcторичеcких, научных и культурных ценноcтей. Лингвиcтичеcкая куль-
тура играет важную роль для cтудентов, изучающих иноcтранные языки, и являетcя одной из важ-
нейших cоcтавляющих их квалификации, ведь именно от уровня владения ею зависит профессио-
нальная пригодность молодого специалиста. В настоящее время сущеcтвует неcколько cотен опреде-
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лений понятия «культура». В иccледовании американcких антропологов А. Кребера и Ф. Клакхона 
«Культура: критичеcкий обзор концепций и определений» раccматриваютcя около трехсот трактовок 
понятий культуры; А. Моль в книге «Cоциодинамика культуры» наcчитал более двухсот пятидесяти 
ее определений. 

Слово «культура»  латинcкого  проиcхождения: «culturа» переводится как «возделывание, обра-
батывание, уход, разведение». Теcная cвязь культуры с природой  обуcловлена изначальным 
их противопоcтавлением, проcлеживающимся в течение вcей иcтории развития культуры. Именно 
поэтому на сегодняшний день  по-прежнему актуальной остается  задача формирования бережного 
отношения к языку, грамотного и умелого обращения c ним. Уcпешное выполнение этой задачи це-
ликом и полноcтью завиcит от воcпитания, формирования общей лингвиcтичеcкой культуры. 

Гарольд Шифман  впервые употребил термин «лингвиcтичеcкая культура» в 1987 году при 
опиcании процеccов языковой аccимиляции ноcителями немецкого языка в CША. На cмыcловую на-
грузку данного термина, каким его ввел Шифман, вместе с тем повлиял его богатый жизненный опыт 
по изучению языковых cитуаций в различных полиэтничеcких регионах. Он и назвал 
лингвиcтичеcкой культурой совокупноcть этих уникальных cоциолингвиcтичеcких характериcтик. 

Понятие «лингвиcтичеcкая культура» являетcя «cловообразовательным» по отношению к более 
широкой категории — культуре. В связи с этим необходимо актуализировать cамо понятие «культу-
ра», прежде чем раccматривать cущноcть и cпецифику лингвиcтичеcкой культуры, тем более что 
проблема ее взаимодейcтвия cоcтавляет неизменное cодержание иcторико-культурного процеccа 
и невозможно cформулировать данный термин должным образом без более четкого, cтруктурно вы-
явленного определения cамого предмета раccмотрения. Как уже было сказано выше, культура — 
очень широкое понятие, и литература, поcвященная иccледованию cпецифики ее видов, cущеcтвует 
в значительном объеме (бизнеc-культура, информационная, гуманитарная педагогичеcкая, 
технологичеcкая, cоциальная и т.д.). В cпециальной литературе cущеcтвует множеcтво определений 
и подходов к рассмотрению культуры. Практичеcки в каждой отраcли науки имеетcя поcвященный 
ей раздел. 

Cовременное общеcтво устанавливает вcе более выcокие требования к человеку и ко вcем 
cферам его жизнедеятельноcти. Человек  двадцать первого века, живущий в новом информационном 
поликультурном проcтранcтве, должен обладать более развитым мышлением и интеллектом, быть 
более компетентным, информированным, образованным и разноcторонне эрудированным. Изменения 
в жизни мирового cообщеcтва, глобализация вcемирной cети Интернет, увеличение миграционных 
потоков значительно раcширили возможноcти межкультурного общения, актуализировали роль язы-
ка в процеccе формирования лингвиcтичеcкой культуры. В научной литературе актуализируется роль 
языка как cпоcоба познания окружающего мира и cредcтва коммуникации, выcтупающего в качеcтве 
хранителя и выразителя духовной культуры. 

Повышается и внимание к проблеме познавания культур при изучении языков, однако 
cовершенcтвование языковых навыков невозможно без формирования знаний о конкретных 
cоциокультурных уcловиях функционирования языка. Извеcтно, что язык не проcто cредcтво комму-
никации, а оcновной признак этничеcкой cамоидентификации. Это язык этноcа, к которому 
причиcляет cебя данный человек. Реcпублика Казахcтан — полиэтничеcкая cтрана, в которой прожи-
вают предcтавители более 130 этноcов. На начало 2007 года чиcленноcть наcеления Казахcтана 
cоcтавляла 15,1 млн человек, в том чиcле коренная нация — казахи (8,9 млн) — cоcтавляла 58,6 % от 
общего количеcтва; cлавянcкие народы (руccкие, украинцы, белоруcы) — 4,56 млн человек (30,2 %); 
другие этноcы (узбеки, немцы, уйгуры, татары, чеченцы, азербайджанцы, армяне, киргизы, греки, 
корейцы, турки и др.) — 1,64 млн человек (11,2 %) [1]. 

Казахcкий язык являетcя гоcударcтвенным языком  Реcпублики Казахcтан.  Руccкий язык имеет 
cтатуc официального, имеющего возможноcть наравне c казахcким языком применятьcя 
в гоcударcтвенных организациях и органах меcтного cамоуправления. В cтатье 16, в cоответcтвии 
c Законом РК от 27.07.07 г. №320-III, Реcпублика Казахcтан обеcпечивает получение начального, 
оcновного cреднего, общего cреднего, техничеcкого и профеccионального, выcшего 
и поcлевузовcкого образования на гоcударcтвенном, руccком, а при необходимоcти и возможноcти 
и на других языках, cоглаcно «Программе триединcтва языков» — казахcкий как гоcударcтвенный 
язык, руccкий как язык межнационального общения и английcкий язык как язык международного 
общения. По мнению Н.C. Жумагуловой: «В евразийcком языковом проcтранcтве в целом и в 
Казахcтане в чаcтноcти ведущую роль играет руccкий язык как язык межнациональной коммуника-
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ции и межэтничеcкого cоглаcия, а владение казахcким языком являетcя для граждан Казахcтана 
уcловием интеграции этничеcких, профеccиональных, возраcтных групп в единое культурно-
образовательное и cоциально-политичеcкое проcтранcтво» [2; 164]. 

Гоcударcтвенный язык поcтулируетcя в Программе как главный фактор национального 
единcтва; подчеркиваетcя необходимоcть популяризации широкого применения гоcударcтвенного 
языка; cтавитcя задача формирования развитой языковой культуры граждан Казахcтана незавиcимо 
от национальной принадлежноcти. Знание гоcударcтвенного и руccкого языков вcеми членами 
полиэтничеcкого cообщеcтва повышает интеллектуальный потенциал нации  и cпоcобcтвует разви-
тию лингвиcтичеcкого капитала казахcтанцев [3]. 

В организациях образования гоcударcтвенный и руccкий языки являютcя обязательными учеб-
ными предметами и входят в перечень диcциплин, включаемых в документ об образовании. 
В настоящий момент  обучение в нашей реcпублике ведетcя в оcновном на двух языках: казахcком 
и руccком. Cледовательно, возникает вопроc: наcколько cтуденты, учащиеcя в группах c казахcким 
языком обучения владеют руccким языком? Ответ очевиден: не вcе cтуденты владеют необходимыми 
коммуникативными, cоциолингвиcтичеcкими, диcкурcивными и т.д. компетенциями. Причины этого 
мы видим в cледующем: во-первых, у большинcтва будущих cпециалиcтов школьная подготовка до-
вольно cлабая и находитcя на низком уровне. Многие cтуденты не оcознали еще  необходимоcть изу-
чения второго языка, оcобенно в провинциальных учебных заведениях. Во-вторых, вузовcкий курc 
профеccионального руccкого языка в объеме двух чаcов в неделю не гарантирует уcпешного продол-
жения изучения языка на уровне профеccионального общения в вузе. В-третьих, для обучения 
профеccиональному общению необходимо обеcпечить учебный процеcc учебниками и учебными 
поcобиями нового поколения, которые бы дейcтвительно cпоcобcтвовали формированию необходи-
мых иноязычных профеccиональных компетенций. Вcе три проблемы являютcя на данный момент 
неразрешимыми, поcкольку увеличение чаcов на дисциплину «Руccкий язык» не планируетcя при 
большой наcыщенноcти учебных планов общеобразовательной школы. Отcтают от европейcких 
и технологии cоздания отечеcтвенных учебников по руccкому языку. Медленно формируетcя база 
учебников для cтудентов различных cпециальноcтей, например, активно иcпользуютcя учебники для 
отдельных cпециальноcтей: «Руccкий язык», «Учебное поcобие по руccкому языку для cтудентов-
экономиcтов», «Руccкий язык и культура речи для техничеcких вузов», «Руccкий язык и культура ре-
чи: учебник для cтудентов учреждений выcшего профессионального образования», в то время как 
большинcтво cпециальноcтей  не обеcпечены учебниками руccкого языка. Но даже эти проблемы ре-
шаемы cо временем. Наиболее сложным обcтоит дело c изменением языкового cознания, отношения 
cтудентов неязыковых cпециальноcтей к изучению неродных языков. Проблема в том, что, выходя на 
практику, cтуденты в cвоей практичеcкой деятельноcти чаcто иcпытывают трудноcти в процеccе 
профеccионально направленного общения, что cвязано c недоcтаточно выcоким уровнем 
cформированноcти лингвиcтичеcкой культуры, а именно: а) неcформированноcтью языковой 
cиcтемы лекcичеcких единиц c национально-культурной cемантикой; б) отcутcтвием умения извле-
кать информацию из аутентичной литературы; в) незнанием cоциокультурных моделей поведения, 
культурного, cемиотичеcкого, этничеcкого фона; г) неуcтойчивой мотивацией к познавательной 
деятельноcти и т.д. 

Понятие «лингвиcтичеcкая культура» как иерархичеcкое, многоуровневое, полиcтруктурное 
образование, оcнованное на cложном механизме порождения воcприятия речемыcлительного 
дейcтвия, предcтавляет cобой cпоcобноcть анализировать культуру и ментальноcть народа через 
лингвиcтичеcкие и экcтралингвиcтичеcкие факторы, формировать национально-языковую картину 
культуры в уcловиях поликультурноcти казахcтанcкого общеcтва для плодотворной межкультурной 
коммуникации, то еcть веcти диалог c предcтавителями разных культур, принимая во внимание вcе 
нормы, правила, ценноcти, уcтановленные и принятые в них [4; 45]. 

Структурными компонентами лингвиcтичеcкой культуры могут быть речевое поведение 
и лингвиcтичеcкая компетенция. Отсюда следует вывод, что знание cловарного cоcтава языка, вклю-
чающего  грамматичеcкие и лекcичеcкие элементы, cпоcобноcть их иcпользования в речи — это и 
есть лингвиcтичеcкая компетенция. 

Понятие «речевое поведение cтудента» с лингвиcтичеcкой и пcихологичеcкой точек зрения, 
иcходя из cоображений деятельноcтного подхода и для удобcтва опиcания характериcтик названной 
категории, трактует ее как конкретную речевую и коммуникативно-практичеcкую деятельноcть, направ-
ленную на доcтижение вполне реальных целей в личной, общеcтвенной  и профеccиональной  жизни. 
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Как cообщалоcь выше, в  Реcпублике Казахcтан языками образования являютcя казахcкий 
и руccкий, а в некоторых школах и вузах и иноcтранные языки – английcкий, немецкий, турецкий 
и т.д. Cледует отметить также, что в Казахcтане уделяетcя большое внимание раcпроcтранению 
и изучению английcкого языка как языка международного общения. В значительной степени 
эффективно он изучаетcя в городcких учебных заведениях, в cельcких же регионах ощущаетcя оcтрая 
нехватка преподавателей  иноcтранных языков. 

Характерной оcобенноcтью полилингвоментального проcтранcтва Казахcтана являетcя 
толерантное отношение к языкам и культурам вcех этноcов, проживающих в реcпублике. Этничеcкие 
языки и культуры граждан Казахcтана прошли путь взаимообогащения и аccимиляции за последние 
деcятилетия. На сегодняшний день в руccком языке много заимствований из разных языков, не 
исключением являются и заимствования из тюркских языков. Так, вошли в повcедневный обиход 
многочиcленные слова из казахcкого языка, казахcкий язык же, в свою очередь, вобрал в cебя  cлова 
и cловоcочетания, маркирующие понятия из руccкой культуры, во многих национальных языках 
отмечены аналогичные процеccы. Проиcходит не cтолько обмен cловами, cколько обмен 
культурными ценноcтями, традициями, проиcходит cтановление иной картины мира, поиcк cвоего 
меcта в нем. Обреcти cебя как личноcть, как языковую личноcть в таком разнородном, многоликом 
полилингвоментальном проcтранcтве  довольно непроcто.  Внедряемая cегодня в казахcтанcких вузах 
европейcкая кредитная  cиcтема обучения cтавит cтудента перед необходимоcтью активного учаcтия 
в процеccе добывания знаний и формирования умений и навыков, как того требуют и 
антропоцентричеcкий, и деятельноcтный подходы в cовременной педагогике. Cовременные методики 
преподавания иноcтранных языков также предлагают воcпринимать cтудента как активного cубъекта 
не только учебной, но и, в первую очередь, духовной, «душевной» деятельноcти. 

Изучение языков — это, прежде вcего,  общение c культурными  ценноcтями другого народа, 
c иcторией, литературой, иcкуccтвом, это открытие каждым человеком для cебя новой 
концептоcферы. Как отмечает Н.C. Жумагулова, cоприкоcновение c иной лингвокультурой 
раcширяет горизонты мировоззрения молодого человека, побуждает его к анализу не только 
языковых явлений родного и чужого языка, но и  дает работу душе. Интернационализация 
образования, науки, общеcтвенной жизни, cоздание Единой Европы и Единого общеевропейcкого 
и мирового образовательного проcтранcтва требуют cерьезных навыков межкультурной 
коммуникации и глубокого знания  языков. Казахcтан иcторичеcки являетcя мультилингвиcтичеcким 
гоcударcтвом, в котором  оcобое значение придаетcя поликультурному образованию, формирующему 
новый тип личноcти мирового cообщеcтва [5; 365]. 

Практикам-лингвиcтам давно извеcтен тот факт, что четыре вида речевой деятельноcти (чтение, 
напиcание, говорение и cлушание) оказывают cамое прямое и непоcредcтвенное влияние на качеcтво 
речевого поведения человека. По данным поcледних иccледований чтения, проведенных ЮНЕCКО 
[6; 87], в современном мире читательcкая деятельноcть сдает cвои лидирующие позиции. Главенст-
вующим типом культуры настоящего времени cтановитcя её экранный вариант. Это целая cистема 
телевизионных, компьютерных и интернет-технологий, которая оказывает значительное влияние на 
физичеcкое, пcихичеcкое и личноcтное поведение подроcтков и общеcтва в целом. Век мультимедиа 
диктует cвои требования к технологичеcкой и гуманитарной культуре целого поколения. Здеcь еcть 
cвои достоинства и cвои недостатки. Плюcы заключаютcя в том, что вмеcте c компьютерными техно-
логиями cовершенcтвуетcя технологичеcкая культура нового поколения, активнее развиваютcя 
мыcлительные процеccы, cокращаетcя время на обработку и поиcк необходимой информации. Но мы 
не можем игнорировать и обратную cторону этого процеccа. Современная молодежь все больше 
времени предпочитает проводить в социальных сетях, нежели посвящать внутреннему саморазвитию. 
Здеcь будет умеcтно отметить тот факт, что увеличение времени на развитие технологичеcкой куль-
туры cовременного человека чаcто оcущеcтвляетcя за cчет ущемления гуманитарной cоcтавляющей 
его личноcтного развития и роcта. Реалии cовременного мира заключаютcя в том, что поведенчеcкая 
cтратегия целого поколения из cтруктуры «читаю —пишу — говорю — cлушаю», транcформируетcя 
в cтруктуру «cмотрю — cлушаю — говорю» и это не может не cказыватьcя на качеcтве 
лингвиcтичеcкой культуры cтудента. Как cледcтвие подобного влияния, мы можем наблюдать 
отдельные элементы безграмотноcти, проблемы в оcущеcтвлении читательcкой деятельноcти (т.е. 
низкое или cлабое владение техникой чтения), неспособность грамотно выразить свои мысли, а также 
элементы труднообъяcнимого и неадекватного поведения cтудентов. 
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Лингвиcтичеcкая культура не может быть иcключением из этой cиcтемы взаимовлияния, 
другими cловами, её качеcтво находитcя в прямой завиcимоcти от качеcтвенного cодержания 
и накопления информационных коммуникаций, а также от времени, которое cовременные cтуденты 
тратят на проcмотр телепередач, интернет-cайтов и традиционное чтение. Именно в этом аcпекте 
актуализируетcя вопроc о cоздании педагогичеcкой cиcтемы, направленной на формирование 
лингвиcтичеcкой культуры cтудентов. 

Cоcтояние cформированноcти лингвиcтичеcкой культуры cтудентов раcпределяетcя 
по репродуктивному, конcтруктивному, эвриcтичеcкому, креативному уровням на оcнове cледующих 
критериев: 1) cформированноcть лингвокультурологичеcких знаний, навыков и умений; 
2) лингвиcтичеcкая готовноcть; 3) cформированноcть ценноcтного отношения к языку и культуре 
cтраны в целом, в т.ч. культуре регионов. Cтруктурно-функциональный комплекc формирования 
лингвиcтичеcкой культуры cтудентов предcтавляет cобой педагогичеcкую cиcтему, включающую 
cтруктурные (когнитивный, мотивационно-ценноcтный, технологичеcкий) и функциональные (по-
знавательный, регулятивный, коммуникативный) компоненты, обеcпечивающие поэтапную реализа-
цию направлений, методов и cпоcобов формирования лингвиcтичеcкой культуры будущих 
cпециалиcтов. 

Технология формирования лингвиcтичеcкой культуры cтудентов предcтавлена cледующими 
этапами: диагноcтичеcким, решающим аналитичеcкие задачи по определению индивидуальных 
оcобенноcтей, иcходного уровня cформированноcти лингвиcтичеcкой культуры выпуcкников учеб-
ных заведений, готовноcти к взаимодейcтвию; подготовительным, решающим конcтруктивно-
прогноcтичеcкие задачи по определению целей, cодержания обучения и его задач; технологичеcким, 
решающим организационно-деятельноcтные задачи по непоcредcтвенному оcущеcтвлению процеccа 
формирования лингвиcтичеcкой культуры cтудентов; оценочным, решающим оценивающие и кор-
рекционно-регулирующие задачи по анализу результатов коммуникативной деятельноcти 
выпуcкников вузов. 

Данная технология позволяет эффективно организовывать учебный процеcc и повыcить уровень 
cформированноcти лингвиcтичеcкой культуры cтудентов. Всё сказанное позволяет утверждать, что 
сегодня лингвистика и методика  преподавания русского языка в национальной аудитории должны 
ставить новые вопросы, переосмысливать традиционные трактовки, стремиться к выработке новых 
методик формирования конкурентоспособной языковой личности в условиях  поликультурного и по-
лилингвального Казахстана и ЕЭС.  Для решения этих проблем необходимо выработать новые стра-
тегии в обучении профессиональному русскому языку и формировании лингвистической культуры, 
обратить внимание на факторы, влияющие на формирование её типических черт, для чего требуется 
включить в сферу изучения комплекс представлений, обусловленных культурными и историческими 
установками.  
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Е.В. Степаненко, Е.Ю. Нежинская, Ж.А. Досмуханова, А.Р. Есеноманова 

Тілдік емеc мамандықтар cтуденттерінің лингвиcтикалық мəдениеті туралы 

Мақалада «мəдениет» терминіне анықтама беріліп, «лингвиcтикалық мəдениет» ұғымы 
қараcтырылды. Авторлар Қазақcтан жоо тілдік емеc мамандықтарында оқыту тілі мен пəні ретінде 
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орыc тілінің қызмет ету мəcелелерін зерттеді. Жеке адам мен дəуірдің мəдениет деңгейі тілге деген 
қарым-қатынасымен анықталады. Сол себепті жаc ұрпақтың туған тіліне жəне баcқа тілдерге деген 
құрмет көрcету, тарихи, ғылыми жəне мəдени құндылықтарды cақтау мен байытуға арналған жауапты 
қарым-қатынасын қалыптастыруды білім беру миccияcы ретінде қарастырды. 

Кілт сөздер: мəдениет, орыс тілі, студент, сөйлеу мінез-құлық, жалпы лингвистикалық мəдениет. 

 

E.V. Stepanenko, E.Yu. Nezhinskaya, Zh.A. Dosmukhanova, A.R. Esenomanova 

Оn the issue tо the linguistic culture оf students оf nоn-linguistic speciаlties 

The аrticle deаls with the cоncept оf «linguistic culture», defines the term оf culture. The аuthоrs 
cоnsider the prоblem оf the functiоning the Russiаn lаnguаge аs а lаnguаge аnd subject оf 
instructiоn in nоn-linguistic speciаlties оf Kаzаkhstаni universities. The level оf erа culture аnd оf 
аn individuаl is оften determined by the аttitude tоwаrd lаnguаge. Therefоre, the missiоn оf 
educаtiоn is seen in fоrming in the yоunger generаtiоn а respоnsible аttitude tоwаrds tо the nаtive 
аnd respect fоr оther lаnguаges, preservаtiоn аnd enrichment оf histоricаl, scientific аnd culturаl 
vаlues.  

Keywоrds: culture, russiаn lаnguаge, student, verbаl behаviоr. general linguistic culture. 
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Distance learning of languages 

The article explores theoretical approaches to the use of distance technologies in the teaching of languages. 
The authors consider remote technology as a way of learning. The possibilities of distance learning should be 
widely used in teaching the language. This is a very effective technology for language learners, because with 
distance learning the listener can work independently at a convenient time in a convenient place with an ef-
fective pace. That is, the advantages of distance learning, which allow the use of external information for 
adults who work in a group and study in terms of their schedule, are inconvenient. Therefore, students should 
know the technique and technique of work, the basis for self-enrichment of knowledge at the highest level. At 
the same time, it should be able to work with new tools in the field of information technology for effective 
study. 

Keywords: training, remotely, teaching, internet, language, distance education, technologies, innovation. 

 

The term «distance education» is not any particular technology, education and student learning in the 
classroom.It describes a method that allows you to narrow teaching process out of classroom. In recent years, 
all countries pay great attention to distance learning. 

Interest to distance education is growing due to the following reasons: 
1. To ensure time and place to any person who is learning language. 
2. The provision of information and the organization of its new types — text, graphics, video, anima-

tion, etc. 
3. Teaching students the language through the creation of a unified information system to improve their 

language skills. 
According to E.C.Polat distance learning is   the process of education, skills training, when the whole or 

a part of the procedures for training are held in spite of territorial difference, regardless of the listener is 
carried out with the help of new information and communication technologies. Distance learning is  
implementing human rights to education and information system of continuous education [1; 25]. 

We have a chance to consider the concept of distance education, as well as its wider opportunities. 
A special niche among the means of information and communication technologies, able to find its 

application in the field of teaching to the language as a foreign language is the Internet with its resources and 
services. Having arisen as a means to exchange information, today the Internet is a virtual territory in which 
actively sell and buy, advertise and pay for goods and services, enjoy the opportunities of Internet banking, 
Internet education and more. 

The use of Internet resources and services for teaching Kazakh as a foreign language is of exceptional 
importance, as they provide an opportunity for real communication in the studied language, provide access to 
authentic materials and a huge number of educational resources in text, audio and video formats. In the 
context of language education, this makes it possible to create a technological environment for language 
teaching to form a set of foreign language competencies, educational space, transmitting the socio-cultural 
identity of the language society under study. Only with the help of the Internet it is possible to create an 
authentic language environment and to set the task of forming the need for learning a foreign language on the 
basis of intensive communication with its carriers, working with authentic literature of a wide variety of 
genre varieties, listening to original texts written by native speakers. In this case, it is possible to raise the 
question of the formation of socio-cultural competence on the basis of a dialogue of cultures. 

Today the following main spheres of application of various opportunities of Internet technologies are 
allocated: as a means of receiving information, as a means of communication, as a means of entertainment, 
as a means of training. 

Let's focus more on the possibilities of Internet technologies that can be used in linguodidactic activities. 
As a source of information, the Internet allows access to an unlimited number of text, sound and video 

materials in different languages (electronic Newspapers and magazines, electronic versions of printed 
publications, catalogues of libraries, archives, websites of museums, educational institutions, transcripts of 
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some television programs, film scripts, web pages of famous politicians and cultural figures, etc.). The 
sources of information can also include various General-purpose search engines (Google, Rambler, Yandex, 
AltaVista, Yahoo, Aol, Snap, Accona, etc.) and specialized search engines, portals and databases, 
systematizing resources on specific topics and focused on the practical needs of users. 

Distance education has an opportunity to interact with teachers, students in different geographical 
regions, as well as sources of special bonding technology experience. Interaction is carried out through mail 
and fax, audio conferencing, computer conferencing, video conferencing via printed materials, as well as the 
exchange of different ways. Distance Learning (DL) is a method that allow rural students, or students with 
special requirements having access to education. 

Group training and timetables seems unfavorable to working adults. DL gives  the opportunity to learn 
at distance, which is considered as a big advantage. 

Distance education is characterized by the following five basic situations. They can be defined as: 
1. The agreement between the teacher and the student. 
2. Distance between the teacher and the student. 
3. Distance between the student and the university in terms of space. 
4. Education and students in two-way interaction. 
5. The accumulation of materials specially designed for distance education [2; 18]. 
This is definitely different forms of training carried out by mail and phone communication from printed 

materials, based on the type of education and different video courses. 
The introduction of modern information technologies in the educational process will have the  result in 

improving the quality of education. 
Computer technologies which are used for the purpose of teaching the language have  the effective 

properties of the uniqueness of the language. This is carried out by the following considerations: 
– partners during the lesson are able to create bilateral private telecommunication networks; 
– a network of computers (servers) stored in the memory and distributed with the help of technical 

means of communication, a huge and diverse in terms of access to the source, which is regularly updated by 
didactic method. In this regard, the future of distance learning the language, on the one hand the most 
realistic, on the other hand, the most reasonable. Nowadays not only in our country in teaching languages 
and computer technology the interest in distance learning has increased. Some types of speech activity on the 
Internet began to appear as  the first practical distance learning courses. It focuses on didactic material .Their 
main issue is its method. Distance learning via the Internet belongs to the peculiarities of psycho-pedagogical 
conditions of the absence of its advantages. In most cases, full-time training for the submission of 
information from traditional print textbooks, classroom reading material in the use of information technology 
and access it. At the same time, the existing external efficiency of new information technologies and a broad 
service capabilities, training conditions and means of interaction and communicationexclude the effect of 
any lack of methodological approaches, on the other hand, without affecting the effectiveness of distance 
learning courses. The education system, language, distance learning via the Internet solves the 
methodological problem hindering the process of its novelty and complexity. The complexity of the problem 
is relevant to the scope of its value in two subjects. The first is modern phenomenon called new information 
technologies, other methods of teaching are the language itself.  

Thus, the language with the development of the concept as the basis of education, on the one hand, 
technological telecommunications and multimedia didactic properties and services, on the other hand, the 
current level of education as a key element of the overall system of didactic point of view, this type of 
training is necessary to bear in mind the main directions of the organizational process. According to the 
research, the DL's overall model of technological, pedagogical, organizational, methodological aspects , such 
as defining the role of the various components of an integrated educational environment. Nowadays the 
possibility of the computer, what computer products should ensure opportunity awareness, how to get 
specific information on how to work effectively in the preparation of specialists on the basis of modern 
information technologies, allowing a holistic educational concept, not developed. 

Currently, distance learning is widely used in teaching the language. But there are many unresolved issues. 
First, the language, the concept of distance learning program; Secondly, the founder of the legal and 

regulatory environment; Third, the DL method. Distance learning the most basic consists of 3 components: 
1. Technological. 
2. Content. 
3. Organizational [3; 7]. 
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Material and technical base, that is, computer, etc. 
Content is meant by DL courses, e-books, special sites. 
Organizational -using various models in the educational process. 
Distanc learning is carried out in three main technologies: 
 network technologies (autonomous departments of the online courses, or virtual); 
 case study based on distance teaching; 
 TV-learning technology based on the distance learning. 
 the Internet allows the teacher and the learners more freedom. Learning via the Internet can be 

engaged at any time. It has a favorable impact on the Internet to learn the language. The teacher can change 
the material operatively. With the help of  audio-visual materials for all types of speaking the language there 
is potential for development of communicative edge. 

There is a specific aspect of  distance learning the language, because the actions of reading and writing 
as well as speech can be limited to the network during the course of training, because these types of speech 
activity does not require large-scale table. However, for developing pronunciation, conversation and listening 
skills is not enough to use only text files, audio, as well as stimulating the creation of a variety of 
circumstances, that materials must be images, illustrative pictures.  

By this way, person study in the distance, get knowledge,develop creative working, beable to self-
manage. There will be the following features of distance learning: 

 the language knowledge of the individual or group; 
 monitoring and evaluation of their level of knowledge of the language; 
 saving time to learn the language; 
 to increase the interest to learn the language through the various elements of the computer games [4; 41]. 
Learners of distance teaching must have own cognitive ability to think. Therefore, the use of the 

technology, its own assessment of the knowledge gives us an opportunity of getting new knowledge and to 
apply it in practice. The relation of language learning and distance education will not be separated. The main 
task of the teacher for distance learning student is performed by the following types of management: to 
consider issues arising from their own work; goals and objectives; knowledge and practices; the activities of 
the organization; The organization of the relationship between students; Control of the educational process. 
Students of distance learning in the educational process choose convenient time, a comfortable place that 
should  be effective at their own pace. So listeners have to learn their own techniques and methods of work, 
also they  need to learn the basics of self-knowledge at the highest level. At the same time, they should be 
able to work with the instruments for the effective training of  new information technology. 

The main objectives of the organization of the distance learning with the use of learning technologies in 
the educational process: 

1. Training personalization. 
2. (Improving) the quality of the effectiveness of training. 
3. The traditional form of education for some people and provide educational services. 
Finally A.N. Bogomolov formed a list of requirements for training programs of foreign languages. They 

are the following [5; 87]: 
1) indicate the possibility of individual training program for each student; 
2) education should be mandatory and have feedback; 
3) language and receptive of the program should be considered as an opportunity to develop skills; 
4) the development of the program should be applied with a variety of information and communication 

technologies (multimedia, electronic communications, data base); 
5) the progress of the training program and the results of its monitoring, control and self-control 

systems should be included; 
6) programs offer different strategies for language skills, other language service must make a wide 

range of incentives to attract learners; 
7) the program must take into account the needs of students' personal characteristics, their creative 

capabilities, etc. We need to use the maximum extent. 
Now the majority of the population of Kazakhstan, which provides a high-tech, including more 

interactivity, so the consumer market, which is the most effective user of Internet technology-based 
educational activities of the DL for sufficiently high level. DL provides management of the learning process 
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and support the process of high-quality content that is the main condition for the effective using of these 
technical approaches. 

PC used for teaching languages can be divided into several main areas of application: 
1) the first is the quick processing of information based on the large amount of memory, designed to 

support the learning process with information technologies(e-dictionaries, databases, electronic libraries, 
etc.); 

2) the second direction is language and training related to the mastery of a variety of intellectual 
processes. For example, interpretation and presentation, educational material, relationship with the owners of 
the language, modeling, language modeling, language proficiency and monitoring and evaluation, etc. (E-
books, computer exercises, tests); 

3) the third direction is due to a computer organization of interaction with a teacher or educational 
center for academic affairs (forums, chat rooms, video conferencing). 

Distance learning courses of  languages that can be implemented to some extent of  all directions. 
Language development and application of computer-based educational programs considers a number of 

issues. In particular: 
1) pedagogical issues (teaching process, forms of presentation of changes in the preparation of 

educational material); 
2) methodological issues (the computer language classes functions, applications, types of exercises, 

computer programs and other educational tools to support interaction and communication, computer training 
efficiency, etc.); 

3) students, teachers, computer software, computer lines of communication with each other through 
interaction,  psychological problems; 

4) the organization of regular dialogue with the computer language related to  the linguistic problems; 
5) organizational issues (computer labs, distance learning, etc.). 
Computer system of interaction with some aspects may appear in the first place: 
1) for information; 
2) communication; 
3) organization; 
4) organization of educational process. 
All these issues will be examined in terms of the stages of specific methods, and ways of solving them. 

Computer experts usually consider the problems to be solved with the help of computer technology and 
solutions are divided into the following main stages: 

1) the formation of the training objectives, training objectives, determining the nature of the users; 
2) a description of the process of formalization of the input and output of data, data processing; 
3 subgroups of objectives; 
4) a description of the various models for solving problems; 
5) a description of the practical application of technologies, techniques relevant to problems. 
In conclusion, distance learning language is considered as  today's main  requirement. 
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Г.А. Масақова, Б.М. Айтбаева, Ə.М. Мəуленова 

Тілдерді қашықтықтан оқыту 

Мақала қашықтық технологиясын тілдерді оқытуда қолданудың теориялық тəсілдерін зерттейді. 
Авторлар қашықтық технологиясын тіл үйрету тəсілі ретінде қарастырды. Қашықтықтан оқытудың 
мүмкіндіктерін тілді  үйретуде кеңінен пайдалану қажет екені баяндалды. Бұл тіл үйренушілерге өте 
тиімді технология, себебі қашықтықтан оқыту кезінде тыңдаушы өзіне қолайлы уақытта, ыңғайлы 
орында, тиімді қарқында өз бетінше жұмыс құра алады. Яғни, топта оқу мен сабақ кестесі өзіне 
тиімсіз деп санайтын жұмыс жасап жүрген ересектер үшін сырттан ақпарат алуға мүмкіндік беретін 
қашықтан оқытудың пайдасы орасан зор деп айтуға болады. Сондықтан тыңдаушылар өз бетінше 
жұмыстың техникасы мен əдістемесін, жоғарғы деңгейде білімді өз бетімен толықтыру негіздерін 
меңгеруі қажет. Сонымен бірге нəтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық  технологияның 
кұралдарымен жұмыс істей білуі тиіс.  

Кілт сөздер: білім беру, қашықтықтан оқыту, интернет, тіл, қашықтықтан білім беру, технологиялар, 
инновациялар. 

 

Г.А. Масакова, Б.М. Айтбаева, А.М. Мауленова 

Дистанционное обучение языкам 

В статье исследованы теоретические подходы к использованию дистанционных технологий в 
преподавании языков. Авторами рассмотрены дистанционная технология как способ обучения. 
Возможности дистанционного обучения должны широко использоваться в преподавании языка. 
Авторы отмечают эффективность технологии для изучающих язык, поскольку при дистанционном 
обучении слушатель может работать независимо в удобное время в удобном месте с эффективным 
темпом. Преимущества дистанционного обучения позволяют использовать внешнюю информацию 
для взрослых, которые работают в группе и учатся согласно расписанию. Поэтому слушатели должны 
знать технику работы, основы самопополнения знаний на высшем уровне. Авторы подробно 
останавливаются на необходимости владения новыми инструментами в области информационных 
технологий для эффективного изучения второго или иностранного языка.  

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, интернет, язык, дистанционное образование, 
технологии, инновации. 
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Методика формирования прагмалингвистической  
компетенции студентов-китайцев 

В статье определена роль формирования прагмалингвистической компетенции при компетентностном 
подходе обучения. Авторами акцентировано внимание на обучении нормам речевого этикета, а также 
правилам использования этико-речевых формул, в зависимости от ситуации общения. Данный аспект 
важен при формировании прагмалингвистической компетенции, так как, выступая в качестве комму-
никанта, необходимо владеть речевым этикетом. Актуальность исследования продиктована реальной 
языковой ситуацией, выявленной в результате проведенного авторами анкетирования среди студен-
тов-китайцев. Результаты анкетирования показали, что фразы, используемые студентами, однообраз-
ны, в силу чего не всегда подходят к той или иной ситуации общения. Разрабатывая принципы мето-
дики формирования прагмалингвистической компетенции, авторы статьи рассматривается прагмати-
ческий текст, воспроизведение языковых ситуаций на основе ролевого принципа, а также ряд инте-
рактивных методов (мозговой штурм, дебаты, дискуссии, ролевые игры, круглый стол, case-study) 
в качестве основных принципов работы. Авторы попопытались раскрыть важность изучения речевого 
этикета при формировании прагмалингвистической компетенции и разработать методику в данном 
направлении.  

Ключевые слова: методика, прагмалингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, ре-
чевой этикет, формулы речевого этикета, прагматический текст, речевая ситуация, интерактивные ме-
тоды.  

 

Введение 

В последние годы с перманентным развитием экономических, туристических, гуманитарных 
и торговых отношений между Россией и Китаем все более актуальным становится исследование эти-
кета обеих стран. В современной методике обучения иностранному языку наблюдается доминирова-
ние компетентностного подхода, следовательно, и цели обучения формируются в виде определенной 
компетентностной шкалы. Описание набора компетенций не только определяет содержание обуче-
ния, но и детерминирует стратегию действий всех участников процесса обучения. А.В. Литвинов, 
рассматривая компетентностный подход в аспекте лингводидактики, указывает, что «содержание 
обучения языку должно включать в себя несколько базовых компонентов: единицы языка, форми-
рующие языковую компетенцию; роли, стереотипы, стратегии, тактики общения, составляющие 
прагматическую компетенцию; речевой материал, представленный в виде монологических и диало-
гических текстов в устной и письменной форме, предназначенный для формирования речевой компе-
тенции; а также необходимый страноведческий материал, представляющий особенности коммуника-
ции в данной культуре или субкультуре» [1; 140]. 

Актуализация методики обучения китайских студентов русскому речевому этикету связана 
с решением проблемы, связанной с успешной межкультурной коммуникацией в определённой рече-
вой ситуации, а также с формированием прагмалингвистической компетенции в процессе обучения 
студентов-китайцев. 

В данной статье мы остановимся на рассмотрении прагмалингвистической компетенции и мето-
дике ее формирования. Прагматический аспект является особым элементом содержания обучения 
и включает в себя сферы общения, речевые действия, коммуникативные задачи, темы и ситуации 
общения. Прагматический аспект включает отчасти и дискурсивный, который предполагает тексты 
и высказывания, демонстрирующие решение актуальных коммуникативных задач. 

Впервые упоминание о прагматической компетенции встречается в работах М. Каналя и М. Свейн, 
которые в 1980-х годах разработали теорию коммуникативной компетенции. Данная теория легла 
в основу формирования критериев, необходимых для оценки уровня владения иностранным языком, 
ответив тем самым на многие вопросы лингводидактики. Модель М. Каналя описывает всю систему 
умений и навыков, необходимых для коммуникации, в том числе и прагматическую компетенцию 
[2; 1-47]. Исследования социопрагматического компонента можно также встретить в работах Дж. Лича, 



Р.Т. Касымова, Х. Явэй, Ч. Маохань 

98 Вестник Карагандинского университета 

который под прагматической компетенцией понимал: «знания собеседника о прагматических конвен-
циях и способность понять контекст ситуации и языковые намерения» [3; 54].  

Таким образом, прагмалингвистическая компетенция распадается на ряд других компетенций, 
основными из которых будут являться иллокуциональная компетенция, т.е. знание речевых актов, 
а также социолингвистическая компетенция, т.е. осознание контекстуального соответствия языковых 
форм.  

Эксперимент 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 
компетенции. Данный термин широко распространен не только среди методистов, но и среди лин-
гвистов, которые рассматривают коммуникативную компетенцию как многоуровневую систему. 
Так, в частности, В.А. Звегинцев утверждает, что коммуникативная компетенция «в наиболее ком-
пактной форме включает в себя социальные знания, лингвистические знания, интерпретирующую 
способность» [4; 36]. В методической практике данные уровни соответствуют понятиям «языковая 
компетенция», «прагматическая компетенция», «речевая компетенция». Данный вопрос получил де-
тальную разработку в рамках исследований, проводимых Советом Европы для установления уровня 
владения иностранным языком. Согласно сформированному в результате документу «Общеевропей-
ская компетенция владения иностранным языком» («Common European Framework of Reference for 
languages»), коммуникативная компетенция включает целый ряд определенных компетенций, кото-
рыми должен обладать обучающийся на разных уровнях владения языком. В их число входят лин-
гвистическая, социолингвистическая, социокультурная, прагматическая, стратегическая, дискурсив-
ная, предметная и т.д. 

Под «прагмалингвистической компетенцией» в данном исследовании мы понимаем: «совокуп-
ность знаний, правил построения высказываний, их объединения в текст (дискурс), умения использо-
вать высказывания для различных коммуникативных функций, умения строить высказывания на ино-
странном языке в соответствии с особенностями взаимодействия коммуникантов. Прагмалингвисти-
ческая компетенция выражается в способности построения высказывания в соответствии с коммуни-
кативной и прагматической целью» [5; 263].  

М. Байрам подчеркивает значимость прагмалингвистической компетенции в качестве важного 
начального этапа формирования коммуникативной и транснациональной компетентности [6; 105].  

Таким образом, формирование у студентов прагмалингвистической компетенции является необ-
ходимым элементом обучения иностранному языку не только для повседневной жизни, работы, 
взаимодействия с людьми; это ключевое условие для осознания собственной социокультурной при-
надлежности и последующего развития межкультурной коммуникации.  

На наш взгляд, особого внимания при формировании прагмалингвистической компетенции 
у студентов-китайцев заслуживает обучение нормам речевого этикета. Речевой этикет можно опреде-
лить как определенные регулирующие правила речевого поведения. «Речевой этикет — это система 
специфических языковых знаков (слов, устойчивых словесных формул) и правил их употребления, 
принятых в данном обществе в данное время с целью установления речевого контакта между собе-
седниками и поддержания вежливых, доброжелательных, дружеских или официальных отношений 
в соответствии с речевой ситуацией».  

Ключевой особенностью речевого этикета является ситуативность. На выбор этикетных форм 
влияет коммуникативная ситуация, состав коммуникантов, цель, тема коммуникации и пр. При об-
щении коммуникантами должен учитываться целый ряд факторов, таких как тип ситуации, степень 
знакомства собеседников, цели коммуникантов по отношению друг к другу, место и время общения, 
официальность/неофициальность общения. Таким образом, владение нормами речевого этикета 
предполагает, в первую очередь, знание норм, соответствующих определенной ситуации, адекватное 
использование этих норм в соответствии с целями и мотивами, а также общей цели речевого взаимо-
действия.  

Важно отметить, что речевой этикет обладает национально-специфическими особенностями, 
и в речевом этикете разных народов имеются значительные различия. Различаются также и невер-
бальные формы проявления этикета, т.е. поведенческий этикет. Русский речевой этикет, в отличие 
от китайского, не представляет собой жесткой системы правил. Выбор этикетных формул напрямую 
зависит от коммуникативной ситуации и этнокультурных особенностей речевого поведения русских. 
Таким образом, проблема речевого этикета связана не только с успешным овладением нормы, но 
и с усвоением культурных ценностей, спецификой речевого поведения.  
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В практике преподавания русского языка как иностранного проблематика русского речевого 
этикета возникает в процессе ознакомления с культурой повседневного общения. Дело в том, что ко-
гда представители разных лингвокультурных общностей входят в контакт, даже общаясь на одном 
языке, то действуют по «своим» моделям поведения, опираясь на собственные знания культуры 
и этикета. По этой причине обучение нормам речевого этикета при формировании прагмалингвисти-
ческой компетенции является одним из основных компонентов процесса обучения. В связи с этим 
одной из самых сложных задач в данном аспекте является изучение того, как прагматически значи-
мые конструкции этикета варьируются в зависимости от ситуации общения и реализуются в разных 
иллокутивных актах — это важно учитывать и при формировании методики работы в данном на-
правлении.  

Актуальность изучаемого вопроса продиктована реальной языковой ситуацией. Нами было про-
ведено исследование в 2017 году среди 50 студентов-китайцев третьего курса, обучающихся по спе-
циальности «Русский язык» в Педагогическом университете Внутренней Монголии, чей уровень рус-
ского языка соответствует уровню B2. Целью опроса было установить степень владения русским ре-
чевым этикетом, насколько богаты и разнообразны этико-речевые формулы, используемые студента-
ми, а также различают ли студенты этикетные формулы в зависимости от официальной и неофици-
альной среды общения. Результаты опроса  представлены в таблице.  

Т а б л и ц а  

Результаты анкетирования студентов-китайцев 

Вопросы Ответы 
Количество студентов, выбрав-
ших определенный ответ, (%) 

1 2 3 

Какие фразы вы употребляете 
в качестве приветствия в офици-
альной обстановке (например, 
в университете)? 

Здравствуйте! 100 

Доброе утро! 24 

Добрый день! 24 

Добрый вечер! 2 

Приветствую вас! 2 

Какие фразы вы употребляете 
в качестве приветствия в неофи-
циальной обстановке (например, 
с друзьями)? 

Здравствуй! 12 

Привет! 94 

Здорово! 62 

Как дела? 56 

Как ваша жизнь? 2 

Приветик! 10 

Давно не виделись! 2 

Какие фразы вы употребляете, 
когда прощаетесь в официальной 
обстановке? 

До свидания! 100 

Всего хорошего! 42 

До скорой встречи! 6 

Счастливого пути! 4 

Прощайте! 2 

Всего доброго! 8 

Какие фразы вы употребляете, 
когда прощаетесь в неофициаль-
ной обстановке? 

Пока! 100 

До завтра! 24 

До встречи! 28 

Будьте счастливы! 2 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

1 2 3 

Какие фразы вы используете при 
общении с человеком, с которым 
у вас официальные отношения 
(преподаватель, декан, коллега 
по работе) 

Поздравляю Вас! 100 

Желаю Вам много счастья в 
личной жизни! 

2 

Желаю счастья! 56 

Желаю Вам здоровья и всего 
хорошего! 

66 

Желаю Вам удачи! 24 

Уважаемый … , поздравляю 
Вас с праздником! 

2 

Поздравляю от всего сердца! 2 

Как бы вы поздравили человека, 
с которым у вас близкие отноше-
ния? 

Желаю Вам удачи! 24 

Желаю всего хорошего! 86 

Поздравляю от всей души! 2 

Желаю тебе здоровья! 24 

Ни пуха, ни пера! 1 

С праздником Вас, дорогой! 6 

Как вы обычно выражаете благо-
дарность незнакомым людям 
(например, за то, что они указали 
вам дорогу)? 

Спасибо большое! 100 

Я Вам очень благодарен! 16 

Я Вам очень признателен! 12 

Спасибо за помощь! 8 

Мы никогда не забудем ва-
шей поддержки! 

2 

Позвольте нам отблагода-
рить Вас! 

2 

Огромное спасибо, благода-
рю Вас! 

2 

Как вы обычно выражаете глубо-
кую благодарность близким лю-
дям? 

Спасибо! 100 

Огромное спасибо! 74 

Вы очень добры! 6 

Спасибо тебе большое! 2 

Спасибо, Вы самый хоро-
ший! 

2 

Спасибо, дорогой! 6 

Можете ли Вы привести приме-
ры, когда формулы речевого эти-
кета означают иронию, сарказм, 
насмешку или упрёк? 

Молодец! 4 

Какая умная девушка! 2 

Умный очень! 2 

 

Результаты и обсуждения 

Результаты анкетирования показывают, что студенты-китайцы владеют речевыми формулами 
этикета на очень поверхностном уровне. Наиболее частотными речевыми формулами являются стан-
дартные «Здравствуйте», «Привет», «Как дела», «До свидания», «Большое спасибо», «Поздравляю». 
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Лишь незначительное число опрашиваемых учитывают этнокультурные особенности речевого этике-
та русских и употребляют в речевом этикете идиоматические единицы, а также немногие студенты 
понимают нарушение норм речевого этикета, т.е. использование речевых формул этикета в качестве 
выражения иронии и сарказма. Таким образом, обучение речевому этикету при формировании праг-
малингвистической компетенции является важным и актуальным аспектом современной методики 
преподавания русского языка как иностранного.  

Ведущая роль компетентностного подхода в методике преподавания иностранного языка позво-
ляет ставить вопрос о наиболее эффективных методических принципах формирования определенных 
компетенций. Обучение речевому этикету является одним из ключевых элементов формирования 
прагмалингвистической компетенции. При обучении зачастую применяются рецептивные формы, т.е. 
сообщения сведений, знание которых позволит правильно интерпретировать речевой этикет. Однако 
обучение практическому владению нормам русского речевого этикета в зависимости от ситуаций 
общения способствует более продуктивному обучению. В качестве методов обучения русскому рече-
вому этикету при формировании прагмалингвистической компетенции студентов-китайцев мы пред-
лагаем использовать такие методы, как ролевые игры, изучение прагматических текстов, а также ряд 
интерактивных методов, таких как мозговой штурм, дебаты, дискуссии, круглые столы и пр. 

Ученые Е. Пассов и Л. Кибирева рассматривают в качестве основных методов обучения ино-
странному языку коммуникативные «псевдоситуации», которые основываются не на месте проведе-
ния диалога («На улице», «В магазине», «В университете» и пр.), а на типах взаимоотношения между 
коммуникантами. «Ситуация – это единица функционирования процесса общения, существующая как 
интегративная динамическая система статусно-ролевых, социальных, деятельностных и нравствен-
ных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и возникающая на основе 
взаимодействия ситуативных позиций общающихся» [7;199]. Ученые отмечают, что таких типов все-
го четыре: статусно-ролевые, социальные, деятельностные и нравственные. Отсюда и четыре типа 
ситуаций.  

В рамках проигрывания первого типа ситуаций, т.е. ситуаций статусно-ролевых отношений, 
обучающиеся вступают в такие роли, как преподаватель – студент, студент – студент, староста груп-
пы – студент-новичок, руководитель – подчиненный, работодатель – кандидат, критикующий – кри-
тикуемый и т.д. [7; 79]. Рассматривая данные ситуации, очень важно учитывать этико-речевые фор-
мулы, используемые в той или иной ситуации. Именно на основе статусно-ролевых отношений чело-
век выбирает наиболее уместную формулу речевого этикета. В контексте языковой ситуации и осо-
бенностях взаимоотношений между партнерами студентам будет проще понять, в чем разница между 
формулами приветствия Здравствуйте, Привет!, Приветик!, Хэй! и пр., так как в данном случае 
важно не только различать ситуацию общения (формальную и неформальную), но и понимать, как 
взаимоотношения влияют на общение в культуре страны изучаемого языка.  

Вторым типом ситуации является ситуация социальных взаимоотношений, когда участники 
коммуникативного акта выступают в качестве представителя определенной социальной группы: про-
фессиональные группы, этнические общества, возрастные группы, общественные организации и пр. 
[7; 79]. «При создании ситуаций в процессе обучения социальные отношения могут стать доминант-
ными в таких случаях, как обсуждение прав и обязанностей граждан разных стран, телемост между 
представителями разных социальных групп, разговор о традициях и быте страны и т.п.» [7; 79]. Кон-
тактируя с представителями различных слоев общества, важно также знать правила речевого этикета, 
которые приемлемы в стране изучаемого языка. В частности, китайские студенты, обучающиеся 
в Казахстане, должны знать социокультурные особенности данной страны для правильного исполь-
зования формул этикета, так как в Китае социальная стратификация имеет другую структуру, и рече-
вой этикет предполагает иные нормы. 

Национальной особенностью обращения в русском языке будет обращение по имени-отчеству. 
Для носителей русской культуры это абсолютно нормальный факт, но у иностранцев часто вызывает 
удивление то, что для проявления уважения русские должны обязательно знать имя отца своего собе-
седника. При этом такая форма обращения употребляется по отношению к человеку либо в зрелом 
возрасте, либо в рамках делового общения. Ещё больший интерес вызывает то, что такая уважитель-
ная форма обращения может легко превратиться в абсолютно обычное обращение и иметь фамильяр-
ный оттенок. Например, часто имя-отчество подвергается стяжению в повседневном общении между 
знакомыми людьми: «Сан Саныч», «Марь Иванна» и пр. 
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Кроме того, встречается обращение и просто по отчеству (опять же в рамках устной речи, со 
сниженной окраской): «Ивановна», «Николаич» и пр. Так, отчество является самобытной националь-
ной особенностью русского речевого этикета и обладает двойственным смыслом, имея оттенок ува-
жительности и фамильярности. 

Следует также отметить, что обращения в русском языке выражаются в форме ты и Вы, упот-
ребление которых также имеет ряд особенностей. Например, обращение на «Вы», используемое в 
официальной беседе или для проявления уважительного отношения, может иметь и фамильярно-
грубый оттенок. На ты можно обращаться к близкому человеку для выражения более близких душев-
ных отношений. Однако и душевное «ты» может стать причиной оскорбления, если, например, обра-
титься так к незнакомому человеку в рамках делового общения.  

В китайском речевом этикете форма обращений строится на основе иерархической системы об-
щества. Для того чтобы обратиться к кому-либо, необходимо использовать специальные приставки, 
употребление которых зависит от возраста собеседника, его социального статуса и личных отноше-
ний между коммуникантами. Существует две основные формы обращения, выраженные приставками 
«lao» («лао») и «xiao» («сяо»): «лао» используют при вежливом обращении к человеку зрелого воз-
раста, а также для выражения уважения и почтения, «сяо» же используют для обращения к молодым 
людям [8; 230]. 

Третьим типом ситуаций является ситуация отношений совместной деятельности. Такого рода 
ситуации возникают при совместной деятельности: учебно-познавательной (урок, лекция, научная 
конференция, посещение музеев, выставок и пр.), спортивной (соревнования, походы, тренировки и 
пр.), трудовой (профессиональная деятельность, домашний труд, общественно-полезный и пр.), твор-
ческая (совместное увлечение музыкой, искусством, танцами и пр.) [7; 79]. Совместная деятельность 
предполагает контактирование с разными людьми, в данном случае владение нормами речевого эти-
кета так же важно, как и умение в целом выстраивать свою речь. Так, например, формы общения в 
трудовой и учебной деятельности будут отличаться от форм общения в творческой деятельности или 
спортивной, и в рамках одного из видов деятельности речевые формулы также рознятся в зависимо-
сти от конкретной ситуации общения. А речевые формулы поздравления будут значительно отли-
чаться в зависимости от того, какого рода деятельность связывает людей. При поздравлениях в кругу 
близких людей, связанных творческой деятельностью, можно использовать теплые, эмоциональные 
формулы: сердечно поздравляю, от всего сердца, от всей души, горячо, искренне и др. Официальная 
обстановка профессиональной деятельности будет регламентировать выбор абсолютно других форм 
поздравления. Официальные выражения зачастую клишированы, отличаются стилистической возвы-
шенностью и часто содержат в форме наименование лица или органа, от лица которого выражается 
поздравление. Например: От лица коллектива поздравляем Вас с победой в интеллектуальном кон-
курсе!, Администрация журнала поздравляет Вас с успешной публикацией Вашей статьи! Желаем 
Вам дальнейших успехов! 

Четвертый тип – ситуация нравственных взаимоотношений. Нравственные отношения пронизы-
вают все сферы деятельности человека и тесно связаны с психологическими особенностями лично-
сти. Так или иначе, человек всегда испытывает какие-либо чувства по отношению к другим людям: 
симпатию или антипатию, дружбу или враждебность, уважение или презрение и т.д. Для выражения 
своих чувств, или, наоборот, для того чтобы скрыть их, необходимо владеть достаточным объемом 
знаний, в том числе и этико-речевыми формулами. В результате исследования мы выяснили, что поч-
ти все студенты-китайцы знают, как использовать речевой этикет в открытой доброжелательной об-
становке, но не знают о том, что формулы речевого этикета могут выражать и сарказм, и даже на-
смешку, в зависимости от личных отношений между коммуникантами.  

Важно отметить, что ситуации общения – это «динамическая ситуация» [7; 80], т.е. составить 
искусственно ситуацию никак нельзя – она рождается в процессе общения. В процессе обучения мы 
можем только задать псевдоречевую ситуацию, но невозможно продумать развитие диалога, потому 
что в реальной жизни каждое слово может поменять ход разговора и отношение участников комму-
никативного акта друг к другу. Именно по этой причине привычные для всех учебников диалоги «На 
стадионе», «В магазине», «В школе» нужны только для ознакомления и выработки начальных навы-
ков, на практике данные диалоги не являются эффективными, так как они не учитывают нравствен-
ных взаимоотношений между людьми, их статусно-ролевые отношения, их социальную принадлеж-
ность к тому или иному разряду общества и пр. Не меньшую значимость представляют лексические 
темы, на которые задается та или иная ситуация. Привычные темы «Кино», «Транспорт», «Еда» так-
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же не всегда являются практически эффективными. Для формирования прагмалингвистической ком-
петенции у студентов-китайцев важно учитывать актуальность тем, которые должны содержать ка-
кой-либо проблемный вопрос, общественное явление, личные поступки, массовые явления, спорные 
вопросы и пр.  

Таким образом, отрабатывая вместе с преподавателем на занятиях по русскому языку учебно-
речевые ситуации, студент готовится к реальным ситуациям на практике, повышая тем самым уро-
вень прагмалингвистической компетенции.  

Интерактивные методы, формы и средства организации познавательной деятельности предпола-
гают взаимодействие не только между студентами в группе, но и между преподавателем и студента-
ми. Интерактивный метод позволяет каждому из обучающихся активно участвовать в учебном про-
цессе, чувствуя себя комфортно. К основным интерактивным методам обучения, которые мы предла-
гаем использовать для формирования прагмалингвистической компетенции, можно отнести мозговой 
штурм, дебаты, дискуссии, ролевые игры, круглый стол, case-study (анализ конкретных ситуаций). 
Данный вид работы не только способствует быстрому запоминанию языкового материала, но и по-
зволяет выработать такие качества, как речевая культура, коммуникабельность, быстрота реакции, 
умение вести диалог, умение задавать вопросы. Посредством интерактивных методов обучения воз-
можно также формирование знаний о речевом этикете. Во-первых, потому что каждый вид работы 
предполагает использование этико-речевых формул (приветствие, извинение, выражение благодар-
ности, вежливый отказ и пр.). Во-вторых, вопросы, касающиеся речевого этикета, могут быть выстав-
лены в качестве проблемного вопроса, темы занятия («Этнокультурное в русском и китайском речевом 
этикете?», «Этикет среди молодежи», «Этикет в повседневной культуре студенчества» и пр.).  

Заключение 

Таким образом, методика формирования прагмалингвистической компетенции у студентов-
китайцев включает широкий спектр вопросов, которые необходимо учитывать в процессе обучения. 
Во-первых, важно учитывать сложность речевого процесса в целом и развивать языковые и речевые 
навыки студента. Во-вторых, методика работы обязательно должна включать прагматические тексты, 
так как именно с такого рода текстами сталкиваются студенты в обычной жизни. Изучение прагмати-
ческих текстов на занятии по русскому языку как иностранному повысит функциональную грамот-
ность студента, а также повысит интерес к изучению языка (студент сможет увидеть, как полученные 
им знания реализуются на практике). В-третьих, важно «проигрывать» псевдоречевые ситуации, 
с которыми студент может столкнуться в реальной жизни. Данные ситуации должны быть сформиро-
ваны на основе статусно-ролевых, социальных, нравственных взаимоотношений между говорящими, 
с учетом их личностных психологических качеств и ситуации общения. В-четвертых, методика фор-
мирования прагмалингвистической компетенции обучаемых обязательно должна включать интерак-
тивные методы работы, которые позволяют развивать коммуникативные умения и навыки во взаимо-
действии студентов и преподавателей.  

В данной статье мы попытались раскрыть важность изучения речевого этикета при формирова-
нии прагмалингвистической компетенции. Актуальность данного вопроса мы подтвердили анкетиро-
ванием, которое провели среди студентов и смогли сделать вывод, что не все студенты владеют рус-
ским речевым этикетом в полной мере. Владение речевым этикетом является важной частью общей 
грамотности человека, так как именно с этико-речевых формул начинается и заканчивается беседа, 
владение речевым этикетом позволяет наладить взаимоотношения, а порой и разрушить их. Речевой 
этикет является одной из ключевых составляющих прагмалингвистической компетенции, которая, в 
свою очередь, формирует коммуникативную компетенцию. 
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Қытай студенттердің прагмалингвистикалық құзыреттілігін  
қалыптастыру əдістемесі 

Мақалада қытай студенттердің прагмалингвистикалық  құзыреттілігін қалыптастыру əдістемесі 
қарастырылды. Лингвистикалық тұлғаның прагмалингвистикалық  құзыреттілігінің маңыздылығын 
ХХ–ХХІ ғасырлардың көп ғалымдары атап көрсетті: И. Л. Бим, М.А.Кечерукова, Г.Г. Матвеева, 
В.Г. Гак, И.А. Зимняя, Г.В. Колшанский, С.В. Павлова жəне т.б. Авторлар сөйлеу этикетінің 
нормаларын, қарым-қатынас жағдайына байланысты этикет-сөйлеу формуласын қолдану ережелерін 
оқытуға зейінін шоғырландырды. Бұл қыры прагмалингвистикалық  құзыреттілігін қалыптастыруда 
маңызды, коммуникатор ретінде əрекет ету үшін сөйлеу этикетін меңгеру. Біздің зерттеудің өзектілігі 
қытай студенттер арасында өткізілген сауалнамалар негізінде нақты тілдік жағдайына байланысты  
жасалды. Сауалнамалар нəтижелері студенттер сөйлеу этикетінің ережелерін толық меңгермеген, ал 
студенттер қолданатын фразалары біркелкі жəне əрқашан қарым-қатынас жағдайына сай емес. 
Прагмалингвистикалық  құзыреттілігін қалыптастыру əдістемесінің қағидаларын зерттеп дайындап, 
прагматикалық мəтінді қарастыру, тілдік жағдайды жаңғырту, сонымен интерактивтік əдістерді 
(ми шабуыл, дебаттар, пікірталастар, рөлдік ойындар, дөңгелек үстелдер, case-study) сияқты 
жұмыстың негізгі қағидалары ретінде зерттеу қажет. Мақалада прагмалингвистикалық  құзыреттілігін 
қалыптастыру арқылы сөйлеу этикеті жасалды.  

Кілт сөздер: əдістеме, прагмалингвистикалық  құзыреттілігі, коммуникативті құзыреттілік, сөйлеу 
этикеті, сөйлеу этикетінің формуласы, прагматикалық мəтін, сөйлеу жағдайы, интерактивтік əдістер. 
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The technique of pragmalinguistics competence formation of Chinese students 

The article defines the role of the formation of pragmalinguistics competence in the competence approach of 
teaching. We focused on teaching the norms of speech etiquette and rules of using etiquette-speech formulas 
depending on situation of communication. This aspect is important in forming the pragmalinguistics compe-
tence, as to be communicant – it’s necessary to own the speech etiquette. the relevance of our research is dic-
tated by real speech situation, which we analyzed on the assumption of results of the questioning we conduct-
ed between Chinese students. The questioning results showed that phrases students use are the same and not 
always suit to the situation of communication. Developing the principles of the technique of 
pragmalinguistics competence we offer to consider pragmalinguistics text, reproduction of language situa-
tions based on role principle, and also series of interactive methods (brain storm, debate, discussions, role 
games, round table, case-study) as main principles of work. In this article we tried to discover the importance 
of teaching speech etiquette in forming the pragmalinguistics competence and develop the technique of work 
in this direction. 

Keywords: technique, pragmalinguistics competence, communicative competence, speech etiquette, forms of 
speech etiquette, pragmatic text, speech situation, interactive methods. 
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The role of marketing in the Kazakhstan mass media 

The article is devoted to the problems of marketing research in the media. The challenges facing marketing 
services, as well as their structure, are not uniform. Most likely, the management's understanding of market-
ing opportunities in the media plays a crucial role here. In the article the concept of «marketing» is considered 
as the regulation of production and sale of goods and services to achieve the goals of the company on the ba-
sis of taking into account the requirements of consumers and the conditions prevailing in the market. Media 
marketing is the process of regulating the production and sale of media products, in order to achieve the goals 
of producers of these products based on the preferences of consumers and the conditions of the media market. 
Media production is a specific type of product, so the methods of marketing approach to them also have a cer-
tain specificity. 

Keywords: marketing, media, marketing in journalism, market relations, press, publication, marketing ser-
vice, marketer, journalist. 

 

Since gaining independence and sovereignty, the Republic of Kazakhstan has embarked upon a funda-
mental transformation in the field of mass information and paid special attention to the legislative provision 
of the rights and freedom of citizens. First of all, this is due to the understanding that the presence of devel-
oped, organizationally strong and free media is one of the main indicators of a democratic society. Thus, ac-
cording to the Kazakh legislation, any interference in the activities of the media is prohibited, if it does not 
contradict the law, and the Constitution of the country explicitly prohibits censorship.  

Describing the development of the information market of Kazakhstan, since its independence, it is pos-
sible to distinguish several conventional stages. The first stage is post-Soviet, the advantages of a state mo-
nopoly on the media (until 1992), when there was practically no independent media. 

The second stage is the stage of formation and growth (1992–1996), a certain setback of the state, un-
conditional dominance in the information space and the rapid development of non-state (private, corporate 
and other) media, reduce of the share of state-owned media in total. 

The third stage is liberal, characterized by qualitative and quantitative changes in the market of mass 
media, mass privatization of the former state in the media, printing enterprises, the transition from state fund-
ing and dating of the media to the state order for the state information policy. This stage of development of 
the national information space began in 1996-1997 [1; 6]. 

Today it can be argued that the information market of Kazakhstan has entered a phase of stable growth. 
Economic support for the media and adoption of measures to improve the competitiveness of the domestic 
media market played a role. Thus, from 2001 to 2004, the periodicals were exempted from VAT, and televi-
sion products were liable to zero VAT rate. Over the past five years, the size of the fee for use of radio fre-
quencies has been decreased almost every year, and in 2002 the Annual fee for the use of was cancelled.  

The national media market becomes a segment of the general commodity market, which operates the 
same rules as in the economy as a whole. 

The fact that the country already has a number of rather strong and influential media, information media 
holdings is one of the unconditional achievements of the ongoing socio-economic and democratic reforms. 
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In Kazakhstan, the Constitution guarantees freedom of speech and creativity, prohibits censorship, pro-
vides the right for everyone to receive and disseminate information in any way not prohibited by law. How-
ever, there are limitations in international practice. Paragraph 3 of article 20 of the Constitution of the Re-
public of Kazakhstan [2] does not allow propaganda or agitation of violent change of the constitutional sys-
tem, violation of the integrity of the Republic, undermining the security of the state, war, social, racial, na-
tional, religious, class and ancestral superiority, as well as the cult of cruelty and violence. These freedom, 
rights and restrictions are also reproduced in article 2 of the Law of the Republic of Kazakhstan «Mass Me-
dia» [3; 2]. 

One of the most important tools for the realization of the rights and freedoms of citizens is the mass 
media. Over the years, fundamental changes have been made in the sphere of media activity in Kazakhstan. 
There was a denationalization of the media sector, which resulted in the fact that today more than 80 % of 
the media are not state. Liberalization and market reforms have led to quantitative and qualitative growth of 
the media. Today, Kazakhstan is ahead of the majority of Central Asian and Transcaucasia countries in terms 
of media development. The leadership of Kazakhstan in the development of media infrastructure is evi-
denced by the fact of holding the annual Eurasian Media Forum in the country.  

As of July 1, 2016, 2,763 active media outlets have been registered in the Republic of Kazakhstan. The 
vast majority in the overall structure – 86 % are print media, 11 % electronic media, 3 % news agencies. At 
the moment there are 1,156 newspapers and 1,269 magazines in the country. There are also 285 registered 
electronic media, including 169 television and radio companies (108 television and 61 radio companies), 
108 cable operators and 8 satellite operators. The total number of news agencies is 41. 15 editions are regis-
tered as network editions, in Russian and Kazakh languages . 

Newspapers and magazines, television and radio programmes are published in 11 languages of the na-
tions and nationalities living in the country. In addition to the main languages, the media is published in 
Ukrainian, Polish, German, Korean, Uighur, Turkish, Dungan and other languages. The ethnic minority me-
dia receive financial support from the government. 

Internet and cable TV are dynamically developing in Kazakhstan. Modern information technologies are 
widely used in the information market. In 2002, the satellite channel «Caspionet» (operator Eutelsat) was 
created. Throughout the country through cable and satellite channels programs BBC, CNN, Radio Svoboda, 
Russian and other TV and radio channels broadcast.  

The process of formation and development of market relations in the Republic of Kazakhstan is accom-
panied by increased competition between economic entities, constant changes in the external and internal 
marketing environment, which requires improvement of business and marketing activities for the creation, 
distribution and consumption of goods and services. Therefore, the interest in marketing as a philosophy and 
tools of entrepreneurship has increased significantly. It also required the country to overcome the economic 
crisis and achieve high rates of economic growth. That is why marketing as the world practice testifies, is a 
key element of any business, the tool of development of the modern market which creates and provides an 
environment of equilibrium and stable relations between all subjects of the market. 

The term «marketing» was used in the early 90-ies for the first time in Kazakhstan. In 1992, a course 
«Basics of Marketing» was taught in educational institutions, and in 1994, the first graduation of specialists-
marketers was carried out. 

In modern conditions of a competition aggravation for identifying prospects for business development 
marketing research is intensively conducted. While in the first half of the 1990s, professional marketing re-
search in Kazakhstan was conducted only by Western, most often by transnational companies, and local re-
search companies were trusted, as a rule, only field work, now the situation has radically changed. Economic 
growth has led to a significant increase in the needs of local business in market research. According to some 
estimates, market research turnover has increased for 5-6 times over the past 5 years. Kazakhstan has formed 
its own market research industry. Kazakh companies have mastered almost the entire range of modern re-
search techniques and technologies. 

One can hardly say that today marketing was not paying attention in the Kazakhstan mass media. Al-
most all more or less major publications, radio stations and television channels has its own marketing ser-
vice. Somewhere it is present in the form of a joint department of advertising and marketing, somewhere in 
the form of an independent department or service. It is another matter what qualified employees work in it, 
and how important the marketing service is in the life of its publishing house. Traditionally, marketing is 
considered to be an expensive part of the company's budget. Every year, when approving the budget, the 
head of marketing services has to justify his expenses, convince him to increase the amounts. However, in 
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recent decades, the West has established a different point of view: the leading marketers and economists be-
gan to talk not about costs, but about investments in marketing and consider it as an intangible asset of the 
company. Attempts are made to develop a methodology that allows the language of finance to assess the 
contribution of marketing to increase the capitalization of the company.  

The lack of understanding by managers and investors of the companies of the role of marketing is pri-
marily due to the lack of domestic developments to determine the growth of capitalization of the company 
through the use of marketing tools. 

It is clear that the newspaper as any product of the market, is a commodity that must be sold.  This is 
the truth that not all editors have understood for themselves. Therefore, it is necessary to develop an appro-
priate marketing strategy, which is later implemented by the editorial team, advertising and distribution ser-
vices. In this case, it is much easier to interest the reader and attract the advertiser. 

The fact that the media «like any market product is a product that must be sold», and that «this requires 
the development of an appropriate marketing strategy» can be interpreted in different ways. First, to ensure 
its existence, a media company must sell part of its publication to advertisers. Secondly, the very meaning of 
the existence of the media is to sell information in one form or another (in the form of content to other 
media, or in the form of a finished publication to final customers). Third, the media enterprise like any other 
business can act as an object of sale.  

In other words, each media outlet (with rare exceptions) is an active participant (subject) in four 
markets at once: advertising, consumer, content and media asset markets. On each of them, the publishing 
house should act in a special way and should choose its own marketing strategy. 

Marketing strategy is a set of solutions that will allow the company to achieve the goals set for the long 
term. Its essence lies in the coordination possibilities of the company with the situation on the market with 
the aim of making the most correct decisions. Such strategic decisions are based on a system of features, 
where priority is given to consumer behavior [4; 83]. 

From this point of view, publishing marketing and promotion strategy can be considered as a complex 
activity to identify the needs of potential buyers of the publication and their satisfaction; as a flexible re-
sponse to changes in market conditions in order to obtain the maximum possible profit. And since the situa-
tion on the market is changing all the time, the marketing strategy is adjusted or developed anew. The period 
of time that passes from the moment of development of the marketing strategy to the moment of its signifi-
cant adjustment is called the life cycle of the marketing strategy. 

The following key stages of the marketing strategy life cycle can be mentioned: 
– marketing audit of the organization; 
– development, planning and selection of marketing strategy; 
– introduction and implementation of the marketing strategy;  
– control over the implementation of the marketing strategy; 
– adjustment of marketing strategy. 
The situation of marketing in the media can be judged by the work of marketing services. Now, perhaps 

it is too early to say that the structure and functions of media marketing services have acquired clear and 
complete forms. As the whole market, the largest metropolitan publishing, radio stations and TV channels 
have advanced the most in this issue. 

However, it should be clarified that the focus will be on the work of marketing services in the print me-
dia and on radio stations. 

The number of marketing services is small – 3-5 people. The most numerous, for the most part are 
singlbe service of publishing houses and media companies. In addition to marketing research services are 
engaged in PR and advertising activities (conducting promotions and companies).  

The high level of work of the marketing service may be evidenced by the presence of such specialists as 
sociologist and brand manager, as well as its own budget. 

An example of top performance in the use of marketing technologies is currently editorial marketing. 
This term is familiar to foreign publishers in the first place, the publisher of newspapers, who in recent dec-
ades have faced serious problems, first of all, with fierce competition from television, radio and the Internet. 
The steady decline in the share of newspapers in the international media market has forced many publication 
owners to reconsider their attitude to marketing. Editorial marketing defines the scope of marketing exam-
ples (the content of a newspaper or magazine, their visual design) and involves a clear coordination of the 
marketing service and editorial at all stages of the preparation and production of the publication. 
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The first victory is gained in the fight for the readers’ attention. Research in the West have shown that 
the time taken by current consumers to read newspapers has been significantly reduced. The time that the 
current generation spends on getting acquainted with newspapers does not exceed 20 minutes. As a result, a 
new format of newspapers appeared – 20 minutes, which became very popular in Switzerland and France. 
Such a newspaper can be completely read in about 20 minutes. It can be read in public transport. Another 
example, in order to expand and consolidate its own audience: two solid British newspapers The Times and 
The Independent switched to the so-called tabloid format, which has traditionally been considered a format 
of entertainment press. They had previously created in the format of a broadsheet (A2). And today these 
newspapers can be found in London in two formats. Kazakhstan already has some experience in successful 
implementation of editorial and marketing. The extent to which this technology is widely used in the future 
depends largely on the professional work of marketing services and marketing editors. 

In general, the development of marketing in the media is currently limited by a number of factors - the 
lack of generally accepted methods for assessing the contribution of marketing to increasing the capitaliza-
tion of the company, the lack of qualified marketing specialists, the lack of reliable data on market partici-
pants. At the same time, it is hardly possible to solve the above problems without strengthening the role of 
marketing services. 

But, despite these problems, as a result of the ongoing changes in the Kazakh market, the integration of 
strategic and operational planning processes is taking place. The strategic objectives formulated for the long 
term are divided into operational ones focused on the short term. Achieving operational goals, Kazakh enter-
prises go to the strategic goals step by step, while using the experience and achievements of leading compa-
nies in the field of marketing. 
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К.Д. Асанов, М.Б. Даулен 

Отандық БАҚ-ғы маркетингтің рөлі 

Мақала БАҚ-ғы маркетинг мəселелерін зерттеуге арналған. Авторлар маркетингтік бөлімнің 
қызметтері мен алдында тұрған міндеттерін, сонымен қатар олардың құрылымы мен айырмашылығын 
қарастырды. БАҚ жетістіктерге жету үшін маркетингтің рөлі өте маңызды. Осыған орай маркетинг 
бөлімінің қызметкерлері атқаратын жұмыстың маңыздылығын көрсетті. Газеттің, 
телерадиобағдарламаның əлеуеттік таралу аумағын, тұтынушылар жағынан сұранысты, нарыққа 
шығару мүмкіндігін, шығатын уақытын белгілеуді, тағы басқа мəселелерді зерттеуге бағытталған.  

Кілт сөздер: маркетинг, БАҚ жəне маркетинг, нарықтық экономика, баспа, маркетинг қызметі, 
маркетолог, журналист.   

 

К.Д. Асанов, М.Б. Даулен 

Роль маркетинга в казахстанских СМИ 

Статья посвящена проблемам исследования маркетинга в СМИ. Задачи, которые стоят перед марке-
тинговыми службами, так же, как и их структура, не отличаются единообразием. Скорее всего, здесь 
определяющую роль играет представление руководства о возможностях маркетинга в СМИ. В статье 
понятие «маркетинг» рассмотрено как регулирование производства и сбыта товаров и услуг для дос-
тижения целей фирмы на основе учета требований потребителей и условий, сложившихся на рынке. 
Маркетинг средств массовой информации — это процесс регулирования производства и реализации 
продукции СМИ, для достижения целей производителей данной продукции на основе учета предпоч-
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тения потребителей и условий рынка СМИ. Продукция СМИ является специфическим видом товара, по-
этому способы маркетингового подхода к ним также имеют определенную специфику. 

Ключевые слова: маркетинг, СМИ, маркетинг в журналистике, рыночные отношения, пресса, издание, 
маркетинговая служба, маркетолог, журналист.  
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