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ӘОЖ 82(574)

Қ. М. Абдуллаева

МӘШҺҮР ЖҮСІП КӨПЕЙҮЛЫ 
ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мсщалада М ашһүр Ж үсіп Көпейүлының адамтану мәселесін 
көтерген туындылары зерттеv  нысанына алынып, адамзаттың 
ж аратылысы, олардың жақсы-ж аман мінездері қарастырылды. 
Абай Қүнанбайүлы  мен М әш һүр Ж үсіпт ің адамт анудагы  ой- 
толгамдарының ерекшелігі салыстырылды.

Жалпы адамтану мәселесі - күрделі қүбылыс. Осыған байланысты 
қоғамдағы көзқарас та сан түрлі. М әселен, XIX ғасыр ғылымы «адам 
маймылдан жаралған» деген мәлімдеме жасаған. Нақтыласақ, «швед ғалымы 
К. Линней маймылдар мен адамдарды бір топқа жатқызып, «саналы адам» 
десе, француз биологі Ж. Б. Ламарк адамдардың арғы тегі тікелей адамтектес 
маймылдар деп жазды. Ал ағылш ын зерттеуш ісі Ч. Дарвин адамдар 
маймылдардан шыққан [1.16 б.] деп түжырымдаган. Бүл пікірлер элі де 
жалғасуда. Зерделесек, қазіргі жаңа ғылымда осы түсінікті қолдайтын секілді. 
Биолог ғалымдар:« Дриопитектер -  адамтектес маймылдар мен адамдардың 
жалпы арғы тегі болып саналады», - [1, 17 б.] деген түжырымды үстанып 
отыр. Сөйтіп, биология ғылымы маймылдың танауын зерттеп, тартанаулы 
маймылдарды горилла, шимпанзе деп бөліп, шимпанзені адамға теліп отырса, 
тарих ғылымы сол маймылдардың миының көлемін зерттеп әлек.

Ал М. Ж. Көпейүлының адамтанудагы түжырымдары мүлдем басқаша. 
Ақын адамды Қүдай топырақтан жаратқан деген салмақты ой, түйінді сөз 
айтады. Ол «Алла қүдіреті» атты шыгармасында: «Айдай әлемді, жанды- 
жансыз мақүлықтарды Қүдай алты күнде түгел жасап шыгарган. Адам ата, 
Хауа ананы Қүдай жаратты. «Жүма күні жаратылган адам» дегеніміз сол 
гой», - [2, 127 б.] деп ойын нақтылай түседі.

М. Ж. Көпейүлының адамтанудагы негізгі қайнары -  Ислам діні жэне 
Қүран Кэрім. Адамның жаратылуы туралы ойларын Қүран аятгары мен 
Хадис сүрелеріне сүйене отырып баяндайды. Мүндай әрекет күллі түркі 
халықтарына ортақ сипат екені мэлім, алайда, ақынның басты ерекшелігі -  
Қүран аятгары мен Хадис сүрелерін көркем шыгармада орынды пайдалана 
білуінде. Бүл ретте ақын не айтса да қүр сөзге ауыз былгамай, хадис, 
аяттармен нақтылап, дэлел келтіріп, ойын Қүранмен түйіндеп отырады.

М. Ж. Көпейүлы көзқарасының түпкі өзегі -  Алла Тагала. ¥ л т  санасына 
тэн өзекті мэселелерді сөз еткенде, аузына бірінші Алланы алады. «Мен
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Қүдайды бір деп білемін, бар деп білемін, күшті деп білемін. Осы үшеуіне 
нанымым, сенімім күшті», - деп, Алланың барлығына, бірлігіне сенеді. Ақын 
шығармаларын оқығанда Аллаға деген сезімі, ерекше сүйіспеншілігі айқын 
сезіліп түрады.

М. Ж. Көпейүлының пайымдауынша: «Көкті, жерді, айды, күнді, 
жүлдыздарды, тауды, тасты, отты, суды, желді, топырақты -  бэрін Қүдай 
жаратты. Алтыншы күн -  жүма күн -  Адамды жаратты», [2, 122 б.]. Бүл 
айтқандары ны ң қалай жараты лғанды ғы  төм ендегі ш ығармалары нда 
толығымен баяндалады. «Қүдайым жексенбі күн жер жаратты» өлеңінде: 

Қүдайым жексенбі күн Жер жаратты,
Жер-суды әуел бастан бір жаратты.
Тау мен тас, ағаш пен шөп, көл мен өзен 
Түріндей текеметтің түр жаратты.

Аспан -  биік, жер -  төмен, тау, тас -  қатты,
Ат аяқты болғанда, қүс қанатты.
Заһардан -  бал, тікеннен -  гүл шығарып,
Жүма күні жаратты адамазатты.

Қүдіретпен он сегіз мың ғалам болды,
Бэрі-қабық, маңызы адам болды.
Қүдайдың қүдайлықпен қылған ісі,
Жаралып алты күнде тэмам болды - [3, 23 б.] 

деп, Алланың жаратқан нәрселерін ерекше ықыласпен жырлайды. Ақынның 
ойынша: «Осы жоғары жақта айтылғандардың бэрі -  Қүдайдан басқа жасап 
шығара алмайтүғын нәрселер» [2,122 б.].

М. Ж. Көпеевтің «А дам атаны ң ж аралы п, дүниеге келуі» атты 
шығармасындағы:

Бір достым бар, жаратсам керек, соны,
Жер жүзінде болады мекен жөні.
Шығыңдар, періштелер, бү дүниеден,
Жаратсам керек Адам қылып оны.
Жүрген жоқ: періштелер «Кетеміз!», - дер,
-Иа, Раббы, біз не жаздық, паруардігер 
-Шығыңдар, періштелер, тілімді алып,
Ғажаппен болған тағат күйер жанып.
-Топырақтан жаратам Адам! - дейді,
-Жебірейіл бүйырамын саған! - дейді.
Бар дағы Мағрип, Машрих ортасынан,
Бір уыс топырақ ап кел маған! - дейді, [2, 119 б.] 

деп келетін өлең жолдары Алланың адамды неден жаратқаны туралы бейнелі 
түрде жеткізіп түр. Мүны кім қалай ойласа да өз еркінде, алайда, ақынның 
адамды Алланың топырақтан жаратқанын нақты айтып түрғаны анық. Бүл
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ақынның діни сауаттылығын көрсетеді. Ақынның айтқан бүл ойлары Ислам 
қағидаларымен үндес. Қүран-Кәрімде «Бақара» сүресінің 29-шы аятында: 
“Алла Адамды топырақтан жаратып оған жан салды” делінген [5, 6 б.]. Бүл 
алынған дәйектеме жоғарьща айтқан пікірімізді дәлелдесе керек.

М. Ж. Көпейүлы Ислам дінін мойындап, Аллаға ш үбэсіз сенген 
адам. Ол Алланың бар екенін танытатын шығармалар мен хикметтер жаза 
отырып, Пайғамбарлар мен сахабалардың уағыз-насихаттарын саралай 
келе, халқының санасына жетерлік салмақты ой айтады. «Қүдай туралы» 
жазбасында: «Әй, адам баласы! Қүдіретті Ақыл мен Киелі рухтың Иесі - 
Қүдайды жалғыз жаратушы да жасаушы жарылқаушымыз деп үғайық та, 
бүған кэміл сенейік! Бүл -  ¥ л ы  ақиқат! Өйткені Жиһандағы үлылы-кішілі, 
қарапайым-күрделі жасалыстар мен қүбылыстардьщ бэрі Қүдай барлығының 
айқын дэлелі», - деп, осы айтқандарының бэрі жалғыз Аллаға ғана тэн екенін 
ескертеді.

М. Ж. Көпейүлы өзінің шығармаларында имандылық жолын іздеп 
Аллаға иман келтіру адамзат баласының парызы екенін айтып, шын көңілмен, 
көркем мінезбен мүсылман болуға шақьфады. Қандай ой, түйінді сөз айтса 
да шариғат шеңберінен аспай, «Ата-тегіміз маймыл» деп, Дарвинизмнің 
жетегінде кеткен үрпағының санасын емдеуге бар күшін салады. Ақиқаттан 
ауытқып, надандықтың қүрсауында қалған халқын адамдықтың ақ жолына 
жетелейді.

Ақынның Ислам дінін насихаттауы, халықты Аллаға қүлшылық етуге 
үгіттеуі -  дінді ғана емес, сонымен бірге жақсы адам болудың, жалпы үлттық 
болмысты сақтаудың ең пәрменді қүралы болғанын аңғару қиын емес.

Ақынның мақсаты -  адамды жөндеу, қоғамды түзету, адамды нағыз 
адам қылу. Бүл мәселені көптеген туындыларына арқау етеді. «Табиғат 
ғибраты» деген шығармасында: «Адам қалай қылғанда адам болады? деген 
сүрақ қойып, оған өзі былайша жауап береді: «Үшқан қүс, жүгірген аңнан 
ғибрат алып, солардың мінезіменен мінезденбесе, аш арыстан жүректі болып 
келсе, палуан жолбарыс білекті болып келсе, досы көп болып, дүспаны жоқ 
адамнан осы екеуінің жүрегі, білегі табылады»,- деп, эрі қарай ақын: «Жігіт 
адамның қырағылығы бүркіттей болсын. Зеректігі байғыздай болсын. Жүрісі 
маймылдай болсын. Он екі қырлы, бір сырлы, отыз аяқты болсын. Орнына 
қарай мінез қылсын. Сонда адам болып, адам қатарына кіреді”, - деген ой 
түйеді [2, 81 б.]. Осы айтылған нәрселерден ғибрат, үлгі алуға үндейді.

М. Ж. Көпейүлы адам жақсы болу үшін алдымен жаман әдеттен тыйылу 
керек деп білді. Сөйтіп өзі өмір сүрген дэуір шындығын ақтара зерттеп, ішкі- 
сыртқы сьфларына, елдің әлеуметтікжайына, түрмысына үңілді. Қоғамға сын 
көзбен қарап, барлық қайшылықтарды көре отырып, елдің берекесін алып, 
дау-жанжалды қоздырып, бүліктен пайда тауып жүрген қулардың зүлымдық 
бетін ашып, қатты сынға алады. Ақын:
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“Халықтың жақсысының өнері - зорлық, жаманының өнері - үрлық. 
Бүл екеуі қолынан келмейтінінің өнері өтірік болып, қара пүл үшін жанын 
сатып, тірінің түгін қоймай, жүлып алып, өліктен кебін дәметіп, жақсы 
арын сатып, жаман жарын сатып, шешен сөзін сатып, ата-ана үл мен қызын 
сатып, ишандар - Қүдайға қылған қүлшылығын ғауамлардың нэзіріне сатып, 
моллалар білген ғылымын дүниеге сатып (жүр).

«Ал». «Бер» - деген екі ағайынды: «ал» - деген сөз өліп, «бер» деген сөз тірі 
қальш жүр. «Бар», «жоқ» - деген екі ағайынды еді. «Бар» - деген сөз өліп, «жоқ»
- деген сөз тірі қалып, жыртақой мысалды хәкімдер қасқьф болып, екі даугер - 
шарылдаған бақа сықылды. Оны жыландай билер сорып жатыр. Бар малынан 
айырылып, жоқ жанынан айырылып, біреу қасқырдай жан-жағындағысын 
талап, біреу иттей көрінгенге көзін сүзіп, біреу түлкідей қүйрығын бүландатып, 
біреу маймылдай эркімге бір еліктеп, біреу жыландай сыртынан жылтырап, 
ішінен зэрін төгіп (жүр). Кейбіреу қабьфшығы жоқ балықтай, қолға түрмай 
желігілдеп; біреу қарғадай бір боктан бір боққа үшып, қонып; біреу сауысқандай 
шықылықтап, өсек ғылымына маііьф (эуес) болып, сау жылқының арқасын 
тесіп, қанатып; біреу күйкентайдай тышқанға төніп жүр (жүр).

Кейбіреу тауықтың қоразындай түмсығындағысын - «тэж» - деп 
мақтанып; Кейбіреу тьфна сықылды: «Басқаныма жер ойылып кетеді», - 
деп, өзін-өзі әлдеқандай ауьф көріп», кейбіреу оқпантайдай: «Күндіз үшсам, 
көз тиеді», - деп, өзін-өзі түнекке жасьфып жүр. Кейбіреу өгіз шағаладай: 
«Ішкеніме көл таусылып қалады», - деп, дүниені ішпей-жемей жинап; 
кейбіреу көк кептердей дэн үшін көрінгенге қүл болып жүр. Кейбіреу 
шыбындай біресе қантқа, біресе мэжасатүа қонып; кейбіреу келемеж 
қоңыздай тезек жинап эуре борлып; кейбіреу кекілікше өз атын өзі шақьфып, 
ақымақ болып жүр», - деп әшкерелейді [2, 82 6].

Байқап отьфсақ, ақьш адам бойындағы жағымсыз әрекетгерді эшкерелеу 
арқылы бүкіл қоғамның шынайы келбетін, ащы шындықты танытып отыр. 
Тіпті оқып отьфып ақынны тап қазір жаныңызда түр ма деп те қаласыз. 
Бүл ақынның көрегендігін танытса керек. Ақынның ойы - адамды жаман 
әдетгерден арылту арқылы бүкіл қоғамды түзеу.

М. Ж. Көпейүлы «Адам екі түрлі» деген өлеңінде жоғарыдағы айтқан 
ойларын саралай келе адам баласын істеген ісіне қарай екіге бөледі: 

Мысалы адамзаттың ағаштай-ды,
Қу ағаш мәуесі (миуасы) жоқ, жараспайды...
Терек қанша аспанмен таласқанмен,
Бүлттан биік болып, бойы аспайды.

...Мэуесі басқа ағаштан көп болғаннан,
Көтермес үзім ағаш жерден басын.
Қайьфсыз болсам бәхил, болдың терек,
Басқаға бір отыннан қылмас керек..., -



16 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
деген жолдармен жақсы адамды мэуелі жеміс ағашына, жаман адамды 
отын болудан басқаға жарамайтын терекке теңеу арқылы бейнелейді. 
Яғни жақсы мен жаманның парқын халқына пайдасы тиетін азамат пен 
қоғамға зияннан басқа берері жоқ наданмен салыстыра отырып түсіндіреді. 
Олардың адамгершілік деңгейінің бірдей еместігін сипаттап, адамгершілікті 
байқататын басты ерекшелікті «кісілік» үғымы арқылы көрсетеді: 

Жақсылық, қайыр, ихсан қылған кісі,
Адамның қымбат баға сол жүмысы.
Табылмас көзге тотия - ем дәрідей,
Қолынан эр жақсылық келген кісі, - [3, 148 б.] 

деп «кісілік» мағынасын жақсылық жасау арқылы, яғни қолынан іс келетін, 
біреуге көмек беруге дайын адамды сипатгау арқылы ашады. «Пайдасы көпке 
тисе эне -  кісі» деп, ал «Қолынан келер іске болыспаса, Болмайды одан асар 
жаман кісі» деп, қарабасынан басқаны ойлмайтын адамдарды суреттейді.

Ал, «Қалмады ойлай-ойлай басымда ми» өлеңі ақынның өзі айтып 
отырған адамды кісілікке жетелейтін өсиет секілді. Мүнда ақын адамды 
жақсы, жайдары, жүмсак мінезді болуға, кек сақтамай көпшіл болуға, кісілігі 
жоғары адамдармен дос болуға шақырады:

Жүрерсің жайлы болсаң, жүртпен тату,
Жүмсақ бол, жүғымды бол, болма қату.
Кісілігі жоқ жанмен үйір болма,
Жолдас болсаң, жолдас бол кісіменен.

Мақтаулы жүрт алдына болам десең,
Біреудің ауызға алма жамандығын.
Дос, жолдас қылым десең, қауым көпті,
Бойыңа үйір қылма өкпе, кекті.

Жамандыққа жақсылық мінез қылып,
Бола бер бэріне де ыңғайлы, епті [6,10 б.].

Ақын бүл жерде кісілікке жетудің негізгі жолдарын анық көрсетіп 
отыр. Бүл ойын эрі қарай «Бес қымбат» өлеңінде жалғастырады: «Ең әуелі 
керек нәрсе иман. Егер жүректе иман болмаса, «Қүдай кешірер» дегенмен іс 
бітпейді; Екінші керек нэрсе -  ғақыл. F ақылсыз адам дінін бүзады; Ү шіншісі
-  сабыр. Сабьфлы адам мүратына жетеді; Төртінші -  шүкіршілік. Бесіншісі
-  эдеп. Әдеп бар жерде иман бар» [6, 69 б.] деген толғамдардан халқы үшін 
тереңнен толғап сыр тартқан сыршыл да сыншыл ақын түлғасын көреміз.

Қарап отырсақ, М .Ж .Көпейүлы адам жэне оның қоғамдағы орны, 
олардың жақсы-жаман істері жайлы ой толғағанда, «жақсы адам деп кімді 
айтамыз, жаман адам деп кімді айтамыз?» деген, бір қарағанда жеңіл 
көрінгенімен, шын мэнісінде ауыр сүраққа жауап іздейді. Ж ақсы мен 
жаманның ара жігін ажыратып, адам бойындағы жағымсыз мінездерді 
әшкереліп, жақсы адам болудың жолдарын насихаттайды. Бүл ретте.
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жалпы қазақ эдебиетінде ақындардың көбісі аталмыш мэселе турасында 
философиялық-діни ой, жыр толғағаны белгілі. Солардың бірі - Абай 
Қүнанбайүлы.

Н егізінен, ақы ндарды  толғанды рған мэселе -  адамның барлық 
жағынан жетіліп, нағыз адам болуы. Мүны ¥ л ы  Абай «Толық адам» десе, 
М. Ж. Көпейүлы «Түгел адам» деп қарастырады. Бүл сөзінің мағынасын 
«Төрт асыл, бес береке» өлеңінде ашып беруге тырысады:

Бірі -  төрт, бірі -  бесеу -  болсын тоғыз,
Ат тезегін эуре боп жинар қоңыз,
Тоғызын түгендемей үстағанды 
Обалсыз, адам демей, деуге - доңыз.
Бірі -  тілде, біреуі -  көңіл-ойда,
Енді бірі теп-тегіс түгел бойда.
Бүл үшеуін жүргізсе, қара жолмен,
Бэйге алады жарқьфап үлкен тойда.
«Қүдай-бір, жоқ, - деп басқа!»- айтса тілің,
Шын білсе, тіліңдегін-жан-ділің.
Дініңмен (денеңмен) аянбастан қылып ғамал,
Пайғамбар сүннетімен өтсе күнің!
Төрт асыл -  анық осы бойындағы,
Орнына келе бермес ойындағы.
Түгендеп бүл төртеуін қыла алмасаң,
Жүре бер тамағынды тойын-дағы.

Мүндағы төрт асылы -  Хақты тану, көңіл, тән, тіл тазалығын сақтау. 
Ақын Қүдайдан безген заманда адамға алдымен керегі осы деп біледі. Бүған 
қоса эрі қарай:

Береке -  өз қарақан басыңдағы,
Әдетің (ғадетің) -  үзын өмір жасыңдағы.
Оқылған уақытымен бес намазың - 
Болатын көрде жолдас қасыңдағы!..
Бүл басты эр нәрсеге бастайтын көз,
Оңбаймыз көзден, тілден тыйылмай біз.
Бойыңа келер мүнан бір береке,
Аузыңнан шығармасаң несие сөз.
...Бү да адамның басының берекесі,
Берілсе -  қайыр, ықсан, зекет -  малдан!
...Адамға келер мүнан мол береке,
Екі аяқ арасына ие болса!
...Уағда айтқан жерден сөз табылып,
Үстаған жерден қолы түрса кетпей!..
Береке мүнымене болады бес.
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Түсерсің енді сөзге, болмасаң кес!
Дап-даяр бүлар ойда болмағаны.
Хабары болмағаны Қүраннан еш! - 

деп, айтқан сөз, уэдеде түруды, көз, тіл, нэпсіге берік болуды қатаң ескертіп, 
бес уақыт намаз оқу мен жетімдерге қайыр-садақа беруді міндеттейді. 
Осыларды санамалай келе, бес берекеге жатқызады:

...Төрт асыл, бес береке, бір бойынан,
Табылса түгел болып эне кісі!, - [7,157 б.] 

деп «Түгел адам» мәнісін осылайша түсіндіріп береді. М. Ж. Көпейүлы 
осыларды бойында жинаған адамды «Түгел адам» десе, Абай Қүнанбайүлы 
өзі айтқан «Толық адам» сипатын «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде:

Бес нәрсеге асық бол,
Адам болам десеңіз.
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рахым ойлап қой -  
Бес асыл іс, көнсеңіз, - [8,31] 

деп бес асылды, ал «Әуелде бір суық мүз -  ақыл зерек» өлеңінде:
Әуелде бір суық мүз -  ақыл зерек.
Жылытқан түла бойды ыстық жүрек.
Тоқтаулық, талапты, шыдамдылық -  
Бүл қайраттан шығады білсең керек, - [9,95] 

деп үш қасиетті сипаттап, осы сегізін бір бойына жинаған адамды «Толық 
адам» деп есептейді.

Абай Қүнанбайүлы эрі қарай 38-ші қара сөзінде: «Қашан бір бала ғылым, 
білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты Адам болады»
- [10,124 б.] десе, жоғарыда айтылған үш қасиет туралы түйінді ойларын17- 
ші қарасөзінде қайрат, ақыл, жүректің өзара диолог-айтыс ретінде беріп, 
қарапайым тілмен оқырманға үсынады. Алдымен қасиеттерге сипаттама 
беріп, толық адам болу үшін бірінші орынға жүректі қояды. Себебі қайрат 
пен ақыл кейде жақсылықты, кейде жамандықты берік үстап кетеді. Ал жүрек 
жамандыққа баспай, тек жақсылық, ізгілік, әділет жолына тартады. “Толық 
адам болу үшін осы үшеуінің басын қос, оны жүрекке билет... - осы үшеуі 
бір кісіден табылса «толық адам» - деп көрсетеді [10,103 б.].

А. Қүнанбайүлы өзінің ойын: “Сен малды сарып қылып, ғылым табуың 
керек. Өзің таба алмасаң, балаң тапсын. Ғылымсыз оқыған намаз, түтқан 
ораза, қылған қаж ешбір ғибадат орнына бармайды”, - деп [10 124 б.] 
түйсе, М. Ж. Көпейүлы: “Ғылым-білім немен болады? Ең алды қүдайды, 
қүдайтағаланы танымақ. Ол қүдайды қайтсе таниды? Әркім өзін таныса, 
сонда тәңірісін таниды. Ғылым-білімге талап қылушылар алдымен өзін 
тануын мақсат қылу керек”, - дейді. [7, 75 б.].
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Мүндағы ақындардың ой-толғамдары бір-бірімен үндес. Алайда екі 
ақынның насихатында бірінші орынға қойылған түйінді ойлары екі түрлі 
болғаныменен, мақсаттары - біреу. Ол - нағыз адам болу, Алланы үлықтау, 
адаспай адал, хақ жолында жүріп, дүрыс ғүмыр кешу.

Қорыта келгенде, М. Ж. Көпейүлы мүрасының түп қазығы ақыл 
иесі -  түзу адамды қалыптастыру. Әдебиеттің ежелден бергі нысаны адам 
болмысы, адамды түзету болса, ақын бүл түрғыда қазақ қоғамының азаматын 
тәрбиелеудің үлгісін сомдап, жеке адамды, қоғамды түзету мәселесін 
қозғайды. Адам баласының өмір сүру жолында ізденіп, өзін-өзі жетілдіре 
білсе ғана тіршілікте үйлесімдік боларын шеберлікпен жеткізе біледі.

Мәшһүр Жүсіп тағылымы бүгінгі күннің басты тақырыбына айналып 
отырған адамның өзін-өзі тану мәселесін насихаттаумен қүнды. Бүгінгі XXI 
ғасьфда ақынның адамтану мәселелері қамтылған шығармалары мектеп 
оқулықтары мен жоғары оқу үрдісіне енгізіліп, кеңінен оқытылса, бүгінгі 
үрпақтың өзге діннің жетегінде кетуне бірден-бір тосқауыл болары анық, 
үлт қүндылығы сақталары сөзсіз.
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Объектом данной статьи является исследование произведений 
Машхура Жусупа Копейулы, в которых проанализированы проблемы 
челевековедения. В этой статье рассмотрены вопросы создания 
человечества, плохие и хорошие черты характеров людей, были 
сравнены высказывания Абая Кунанбайулы и Машхура Жусупа.

The object o f  this article is research o f  the works o f  Mashkhur Zhusup 
Kopeyuly, where are analyzed the problems o f  human being. This article 
describes how was created humanity, good and bad traits o f  human 
characters, were compared Abay Kunanbayuly’s and Mashkhur Zhusup’s 
statements about human.

ӘОЖ 882.151.212.2 

Г. T. Әбікенова

КӨРКЕМ МӘТІНТҮЗУШІ ФОНОСЕМАНТИКАЛЫҚ 
ФАКТОРЛАР

Мацалада коркеммәтін түзуші фоносемантикалың факторлар 
аньщталады. Авт ор фоносемант икалың факторлардың түрлі 
ңызметін, дыбыс бейне.щпш создер мен дыбыстьщ символикалық 
создердің түтас мәтінді түзудегі орнын аньщтайды.

Т ілдегі сөзд ерд ің  ды бы сты қ түлғасы  мен оларды ң м ағы насы  
арасындағы байланыс мәселесі өте ерте заманнан бері зерттеушілердің 
назарын аударып келе жатқаны белгілі. Фоносемантика бағыты тіл білімінде 
XX ғасы рды ң 80-ш і ж ы лдары нан бастап  қалы птаса бастады . Бүл
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бағы тта зерттеулер С. В. В орони ннің  еңбектерінен  бастау алады. 
С. В. Воронин үсынған фоносемантикалық талдау, сараптау эдісі түрлі тілдер 
негізінде К. Ш. Хүсайын, А. Ю. Афанасьев, Е. И. Кузнецова, И. В. Братусь,
О. А. К азакеви ч, Т. X. К ойбаева, Э. А. В ельди , И. А. М азанаев, 
JI. Ф. Лихоманова жэне т.б. ғалымдардың зерттеулерінде жалғасын тапты.

Дыбыстық еліктеуіш сөздер туралы қазақ тіл білімінде зерттеу жүргізген 
ғалымдар А. И. Ысқақов, Ш. Ш. Сарыбаев, А. Т. Қайдар, Б. Ш. Қатембаева, 
С. Р. Ибраев дыбыс еліктеуіш сөздерді лексика-семантикальщ, морфологиялық, 
синтаксистік түрғыдан сөз тобы ретінде қарастьфады.

Д ы бы сты қ бей нелеу іш  (дыбы с ел іктеу іш ) сөздерд ің  зерттелу 
тарихының екінші кезеңі К. Ш. Хүсайынның зерттеулерінде бүгінгі тіл 
білімінің жаңа талаптарына сай, озық әдістемелер негізінде жаңа қьфынан 
зерттелінді. Қазақ тілінің бейнелеуіш сөздері фоносемантиканың теориялық 
қағидалары мен әдістемелері негізінде 9500-ден астам бейнелеуіш түбір 
жэне негіз дериватив сөздердің, қьфықтан астам туыс жэне туыс емес 
тілдердің  (түркі, түңғы с-манчж ур, үндіеуропалы қ, сем иттік тілдер) 
негізінде оларды ң экстралингвистикалы қ сипаты  ескеріле отырып, 
салыстьфмалы-типологиялық түрде зерделенген. Қазіргі уақытта қазақ тіл 
біліміндегі фоно семантика теориясы саласындағы зерттеулер қатарында 
С. А. Өткелбаева, М. Жүбанова, Б. Жонкешов еңбектерін атауға болады.

А. М. Газов-Гинзберг өзінің «Был ли язык изобразителен в своих 
истоках?» [1] атты  м онограф иясы нда, сондай-ақ басқа да ғылыми 
еңбектерінде семит тілдерінің туыс емес торт тілдік семьяларындағы дыбыс 
бейнелеуіш түбірлерді салыстыра келе, тілдің пайда болуындағы дыбыс 
пен мағынаның байланыстылығын корсеткен. Г. Е. Корнилов идеофон жэне 
имитативтер символикалық түрде дыбыс бола түра, жанды немесе жансыз 
объектілерді бейнелей алады деген пікір білдіреді [2,14]. Дыбыс бейнелеуіш 
создер фоносемантика теориясы бойынша екі түрге бөлінеді: дыбысқа 
еліктеуіш создер (звукоподрожательные слова), екінші түрі -  дыбыстық 
символикалық создер (звукосимволические слова).

Дыбыс бейнелеуіш сөздердің фоносемантикалық сипаты, әсіресе, 
дыбыс еліктеуіш сөздерде айқын көрінеді. Дыбыс символикалы сөздердің 
фоносемантикалық табиғатын анықтаудың өз қиыншылықтары бар, себебі 
аталған сөздердегі дыбыстар табиғи нысандардың дыбыстарына емес, 
дыбыстан бөтен түрлі сипаттарға еліктеуден пайда болтан. Дыбыс еліктеуіш 
создер өзара екі түрге бөлінуі мүмкін: 1. Жанды нысандар шығаратын 
дыбыстарға еліктейтін сөздер. 2. Жансыз табиғи нысандар дыбыстарына 
еліктейтін создер.

Дыбыс бейнелеуіш создер мен дыбыстық символикалық сөздердің түтас 
мэтінді түзудегі орны - бүгінгі танда тереңірек зерттеуді қажет ететін мәселе.
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Көркем мэтіндегі дыбысқа еліктеу сөздердің микромэтіндердегі ойды 
дамыту қызметін атқаруы кездеседі:

1-ші микромәтін:
Тырма сыцырлай орынан цозгалган. Аттыц аяцалысы байсалды. Тырма 

доңгалагы цкыриіыц mac аралас топырацты шыцырлата дөцгелеп келеді. 
Он, он бес, жиырма цадам жүрді. Тыныштыц.

2-ші микромәтін:
...Ж иырма цадам... Ж иырма бес цадам... Отыз... Тырманыц бір 

жац доңгалагы жол үстінде жапщан тасца согылды. Қужауырын цалт 
тоцтады. Қүлагын тікірейте мойнын артца бүрды. Мертік жауырыны 
мүлде күдірейіп кеткендей. Едіге де демін ішіне тартып тына цалды. Бірац 
Қужауырын делбе цагылмаса да жүгін алга тартты. Тырма жүдыръщпай 
sana сопацша тастыц үстінен аттап өтті. Amman секіргендей болды. 
Тырманыц алып т арацт ыц ж үзіндей цат ар-цат ар т ізілген темір  
тырнауыштары сыңгыр-сыңгыр, салдыр-салдыр етіп, біріне-бірі согылды. 
Қужауырын үрейлене көкке шатиыды да ала жөнелді (М. Магауин).

1-ші микромәтіндегі сыцырлай, шыцырлай деген дыбысқа еліктеу 
сөздер 2-ші микромәтінде сыңгыр-сыңгыр, сылдыр-сылдыр деген дыбысқа 
еліктеу сөздерге ұласады. Яғни алдыңғы микромәтіндегі еліктеу сөз келесі 
микромәтінде ойды дамыту мақсатында, ой жалғастығы үшін қолданылған.

Сол сияқты сарылдау, сы лды рлау, сы ры лдау, ш ары лдау, ш ұрылдау 
т.б. қүрамындағы сар /ш ар/ш до/ш ор  деген түбірлер судың сарылдап, 
шарылдап, сорылдап, шорылдап, яғни қатты немесе баяу екпінмен қуыс, 
тар жермен ағуына еліктеу түрінде сипатталады.

Өзен түбі таза цүмайт, цатцыл керіш болгандыцтан, су айнадай мөлдір 
болып сыргиды. Күзгі шөптіц сәл саргыш, буалдыр бойын жагалап, кейде 
майда жасыл шалгынды ацырын сілкіте тербетіп бауырлай сылдырлайды 
(М. Әуезов).

Зерттеушілердің пікірінше, С дыбысы судың жылжитын, ағатын, 
сылдырайтын, сырғанайтын, сорғалайтын, жылтылдайтын, жалтылдайтын 
т.б. сипаттарын бейнелеген.

Кей жағдайда дыбысқа еліктеу сөздер бір микромэтін бойында бірнеше 
рет қайталанып келеді.

Қимылдаса болды  —  аягындагы цүрым етігі сыцыр-сыцыр сарнап 
цоя береді. Сыцыр-сыцыр, сыцыр-сыцыр. Қойбагардың цүлагына сол бір 
жексүрын үн майдай жага ма... цойцаң-цойцаң етіп, байыз тауып отыра 
алмаганы. Сыцыр-сыцыр... Қойбагар ыргала басып сыртца шыцты. Сыцыр- 
сыцыр... Қойбагар хан ордадан үзап барады. Сыцыр-сыцыр» (Ә. Кекілбаев)

М үндағы сы қы р -сы қ ы р  дыбыстық еліктеу сөзі мәтіндегі астарлы 
ойды білдіреді. Үзіндіде автордың айтайын деген негізгі ойын символдық 
мағынада жүмсалған сықыр-сықыр сөзі өзіне жасырып түр. Сол арқылы
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мэтін семантикасына қызмет етеді. Мэтін қүрылымындағы дыбыс еліктеуіш 
сөздер мэтін семантикасына қызмет етеді. Олар микромәтіндегі негізгі ойға 
екпін түсіру мақсатында, мэтіндегі ойды дамыту үшін қолданылады.

Т / д дүрсілдейтін, дүңкілдейтін, таре -  түрс ететін, тарсылдайтын, 
тақылдайтын, соғу, қағу эрекеттерінен туындайтын кешенді табиғи дыбыстар 
шығаратын нысандарды символдайтын сөздерде кездеседі.

Дауыссыздар дыбысталғанда түрлі кезендерден (тіл, тіс, ерін, т.б.) отеді, 
яғни “қатты” денотаттарды символикалық түрде бейнелей алады. Әсіресе, 
шүғыл дауыссыздар (қ, т, п т.б.) “қатгы” кедергілерді, яки нысандарды атау 
қүбылысында жиі қолданылады.

Бұл төреАбай сияцты, ҚаракесекБошанның жиені болатът. «Бөлем» 
дегенде, соны еске алып айтцаны. Өлеңнің аягын үйцастыра алмай, «өлерме 
еді» деген сөзді әдейі «өлеме еді» деп айтцанын, өзінің ерен тапцырлызътдай 
тстытты.

Сол бір олац сөзді, әсіресе цатты даурыгып айтып, елден бүрын өзі 
тарцылдап күлген- ді (М. Әуезов).

Осы үзіндіде келген тарцылдау, царцылдау деген сөздер микромәтіндегі 
ой жүйесіне өзіндік эсер етеді. Жиылған топтың сылқылдап немесе сылдьфай 
күлмей, тарқылдап, қарқылдап күлуінің өзі, күлкінің қатқылдығын, 
дарақылықты сездіріп түрғандай. Сонымен қатар бүл жерде автордың 
жақтырмаушылық көзқарасы да сезіледі.Көркем мэтінде тарқылдау -  
тырқылдау (күлу); қарқылдап күлу - күркілдеп күлу т.б. дыбысқа еліктеуден 
туған сөздер кездеседі.

Қорыта келе, дыбысқа еліктеуіш сөздер мен дыбыстық символикалық 
сөздердің мэтінтүзімнің фоносемантикалық бірліктері ретіндегі қызметін 
былайша саралап көрсетуге болады:

1 дыбысқа еліктеу сөздер жэне дыбыстық символикалық сөздер мэтіннің 
композициялық қүрылымын түзуге қатысады;

2 дыбыстық символикалық сөздер мэтін семантикасына да қызмет етеді;
3 микромэтіндерді байланыстыру қызметін атқарады.
4 мэтіндік үзінділерде жүмсалған дыбыстық еліктеу сөздер мәтіндегі 

астарлы ойды беру үшін жүмсалады.
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В ст ат ье определяю т ся ф оносем ант ические ф акт оры  
художественного образующего текста. Авторстатьирассматривает 
функциональные виды фоносемантических факторов, определяет 
звуковые символические слова образующего текста.

In the article there were determined phonosemantic factors o f  artistic 
formative text. The author o f  the article considers the functional types 
o f  the phonosemantic factors, determines the sound symbolic words o f  
formative text.

ӘОЖ 372.416.2:310.3[807]

К. M. Әбішева, К. Князова

АДАМНЫҢЖАС МӨЛШЕРІН СИПАТТАУДАҒЫ 
СОМАТИКАЛЫҚ КОДТЫҚ РӨЛІ

Мацалада мәдениеттің соматикальщ коды «Адамның жасы» 
угымын білдірудің тиімді тәсіліретінде ңарастырылады.

Соматикальщ код -  мәдениеттің негізгі кодгарының бірі. А. И. Кравченко 
«мәдениеттің кодын тілдік белгілердің (символикалық) жиынтығы жэне 
белгілі ережелердің жиынтығы» - деп қарастырады. Ғалымның пікірінше, 
осындай символдар арқылы бір нәрсені сипаттап, бейнелі түрде көрсетуге, 
мінездеуге болады [1,24].

О. И. Быкова мәдениеттің он алты кодына қысқа сипаттама беріп, 
негізгілерін көрсетеді: мифонимдер, прагматонимдер. Солардың ішінде 
м әден иеттің  базалы қ коды на затты қ, сем антикалы қ, зоом орф ты қ, 
антропоморфтық, одорогиялық, хроматикалық, сандық кодтарды жатқызады.
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Соматикалық код бірсьшьфа тілдерде әмбебаптық код ретінде қолданылады, 
себебі адам үшін оның денесі өмір сүргенінің бірінші күнінен бастап 
бақылаудың нысаны болып табылады, адам қоршаған ортаның затгарын 
өзінің денесінің мүш елерімен салыстыру арқылы танып, сол заттар 
туралы үғымдарды қүрастырады, сондай-ақ дененің мүшелері адамның 
қоршаған ортадағы бағдарын да белгілеуге себін тигізеді [2]. Сондықтан да 
соматизмдердің адам семантикалық микрокеңістікке қатысы бар, өйткені 
олар адамның ойлау қабілетін , эмоцияларын, психикалық жэне физикалық 
хал-ахуалын, мінез-қүлқын, іс-эрекетін сипаттайды.

Соматикалық код арқылы адамның жас мөлшері туралы түсінікті беруге 
болады. «Адамның жас мөлшері» қазақ тіл білімінде этнолингвистикалық 
түғьфда жан-жақты зерттелінген. Қ. Ә. Жақатаевтың еңбегінде адамның 
жас ерекніелігіне, жынысына байланысты атаулар мен түрақты тіркестердің 
этнолингвистикалық мэн-мағыналары толық айқындалды.

Адамның «жас мөлшеріне» сай бөлінген фразеологизмдер жүмыста 
үлкен төрт топқа жіктелінді: 1) жас адамдар (15-25); 2) орта жастағы адамдар 
(25-40); 3) егде жастағы адамдар (40-55); 4) «қарт» адамдар (56-70); 5) «қария» 
(70-90). Жас адамдар тобы келесі фразеологиялық соматизмдер арқылы 
белгіленеді: ернінде сүт те кепкен жоц; сарыауыз балапан; шикі өкпе, шөп 
желке, шүйке бас, қараңыз, олардың көркем әдебиеттегі қолданысын: «Ал, 
енді элгі баласының бір күні ігірі де жоқ, мігірі де жоқ, білегінен жетектеп 
әкеп кіргізетін шүйке басы қайда?» (Ә. Кекілбаев. Қүсқанаты, 83 б.); «Әке 
шешесі қартайып барады. Шай-суларын дайындайтын бір шүйке бас алып 
бермей ме?» (I. Есенберлин. Маңғыстау майданы, 110 б.); «Қарасур сүсты 
Ақпе-аңға үстамдылық жетпей:-Әй, давай, қозғал. Сенімен тэжікелесуге 
уақыт аз маған, абзалы, ылғи ескерту жасауыңды қой, - деді. Ондай иіикі 
өкпелерді тэртіпке шақыруға менің элі де қүзырылығым мол» (М. Сундетов. 
Бітуажа, 231 б.). «Жас адам» үғымы қүрамында соматикалық компоненттері 
бар теңеулер арқылы да көрініс береді, қараңыз: алғын тәй-тәй басып жүк 
жағалаған баладай; баладай ернін малиіацтату; баланың басындай; баланың 
көзіндей; жас баланың білегтдей; бас баланың жүрегіндей;

Үлкендікті білдіретін үғымдарға «үлкен», «шал», «кемпір» «қартаң» 
сөздерді жатқызуға болады. «Үлкен» деген фразеологиялық концептіде 
«үлкендік» үғымы соматикалық код арқылы да беріледі, қараңыз, «кэрі қүлақ». 
«Кэрі буын». «Кәрілік» үғымы зоононимдік, фитонимдік, гастрономиялық 
кодтар арқылы да бейнелейді, қараңыз: кэрі цойдыц жасътдай жасы  
цалды, кәрі түлкі, т.б. білдіретін фразеологизм мен мақал-мәтелдерді талдау 
нәтижесінде, осы үғымды білдіретін торт топты атауға болады: бірінші 
топқа белгілі тәжірибеге ие адамдарды жатқызуға болады. «Тәжірибе» 
үғымын түлғаның өзі бойына сіңіріп, тоқыған білімдердің жиынтығы деп 
қарастьфуға болады. Осындай тәжірибенің анықтамасын Н. Абрамовтың
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сөздігіне кездестіреміз, қараңыз: «тәжірибелік», ягни, дағдыларды білу, 
ептігін корсету, бір нэрсе туралы білімді болу [3]. Тәжірибелі адамның 
бейнесі келесі фразеологизмдерде, мақал-мэтелдерде көрініс береді: старый 
воробей, pears of wisdom кәрі тарлан, old bird, стремляный воробей, тертый 
калач, искушенный человек, например, “Alter Fuchs Kommt nicht zweimal 
ins Gam  ". Приобретение некоторого опыта требует времени, наживается 
годами “Erfarnurng ist, lin 1 anger weg, fu r  den Alten fritzen, ein alter, Hase, der 
alte Herr, ein alter Knabe  ", ср. в контексте: «Баяғы етжеңді қыз сарықарын 
бәйбіше болды» (К. Найманбаев. От пен ойын, 2846.); «Жас болсаң бір 
сәрі. Отыздың ортасынан астың. Қырыққа келген сарқарын әйел болдың» 
(М. Қосшыгүлов. Бүгалылық, 1906.); «Шэкір шал Әділгереймен туыс болып 
келді: Несібелі ескі көз, кәрі жеңгелерінің бірі» (К. Жүмадилов, Сәйгүліктер, 
1316.); «Бізде кейін кезде жастар жағы молайып, тәжірибелі тіс цаццан 
жігіттер  сиреп кетіп еді» (К. Жүмадилов, Сәйгүліктер, 3116.). Old friends 
and old wine are best (старые друзья старое вино - наилучшие), old birds are 
not to be caught with chaff (старого воробья на мякине не проведешь), кәрі 
торгай топанга алданбас, кәрі цацпас цацпанга түспес, Tic цаццан сабазды 
сыргыта алмассыц, жырынды болган цуды алдай алмассыц, Alte Krahen sind 
sclm er zu Fan gen, alter Fuchs geht nicht zweimal ins Cam  и др.

T әжірибені жинау үшін үзақ уақыт, мерзім керек. Кэрі адамның кейбіреуі 
қателеседі, қараңыз: Alt genug und doch night klug, “A good” marksman my miss 
(конь о четырех ногах и то спотыкается), Адам цатесіз болмас, көл бацасыз 
болмас, ср. также: «Алыпқашты өсек-өтірікші деген осындайдан шыгады- 
ау. Бала емес, сат^алды бастарымен, сонша үрікпесе несі кетеді екен?» [4]; 
Сақалын сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала артық (Абай).

Екінші, «кэрілік» үгымын білдіретін тпқа адамның физикалық хал- 
ахуалын білдіретін фразеологизмдержатады: Физическое состояние возраста: 
Das alter ist ein schweres last, be over the hill (быть уж е старым для какой-то 
работы), have seen better days (быть старым и в плохом состоянии), old bird, 
an odd fish, a queer bird  (человек со странностями), old quard  (старая гвардия).

Үшінші топқа, кэрі адамның жасын, мінез-сипатын білдіретін сөздерді 
жатқызуга болады. Кэрі адамның қалыптасқан қылықтарынс да атау қажет: 
den Baum тіф man biegen, weil er noch jang  ist, old habits die hard  (старые 
привычки держатся долго), live and learn (век живи, век учись), old habits die 
hard  (привычка -  вторая натура). Ауру қалса да, эдет қалмайды, Der mensch 
ist ein Gewohnheit stier, Gewonheit ist die andere Natur. Төртінші топтың 
сөздеріне кэрі адамдардың кэрілік кезіндегі мінез-сипатын көрсетеді, қараңыз: 
жасында тырысцан -  цартайганда цуанады  (М. Қашқари); Сарац -  д}ииеніц 
малын жиса да тоймайды  (А. Иүгінеки); Берместіц цолы бермеске берік 
келер (А. Иүгінеки); Сен дүние -  малга сұцтанасыц, Өлім саган сүцтанады 
(Ю. Баласагүни);Ж}7і7н; нар көтерер, цайгыны ер көтерер; curiostv killed and
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cat (любопытство до добра не доведет); every man has a foo l in his sleeve (конь 
на четырех ногах споткнется); everything is good in its season (всякому овощу 
свое время); experience keeps a dear school but fools learn in no other (опыт 
достается дорогой ценой, но дураков ничто не научит); fussy as a hen with 
on chick (крайне суетливый); Get the cat out o f  the bag to (разболтать, выдать 
секрет, проговориться); M y silly head will never sa\>e my jingers  (задурный 
головой и ногам непокой); Can call again yesterday  (не ищи вчерашний день); 
No man is so old, but things he may ye t live another year  (как бы ни был стар 
человек, ему все же не хочется умирать); No wisdomlike silence (молчание
- золото) Old dog cannot alter his way o f  barking an (в старости поздно 
переучиваться); old ox will find  a shelter fo r  him self an (старый человек в совете 
не нуждается); pretty bis makes an ugly sow а (и из хорошенького поросенка 
выходит плохая свинья); p ro o f o f  the padding is in the eating the (качество 
пудинга определяется тем, что его съедают); wary as cat (очень осторожный).

«Жас» концептін концептуальдық анализ негізінде талдап кореек, біз 
оныц бас компонентін сипаттай аламыз: үгымныц компонент. Ол «жастық» 
магынасын синонимдік (жас, тәжірибесіз, сарыауыз балапан, жасы кэмелетке 
жетпеген), антонимдік қатардарда (кэрі тіс қаққан, кэрі шөңке -  жас, сары 
тіс -  уыздай жас) көрсетеді.

Үшінші компонент -  бейнелі қабат. Осы қабатта «жас адам» үгымы 
метафоралық, метонимиялық қолданыстар арқылы бейнелі, ауыспалы 
магынада қолданады, қараңыз: зеленый, сары ауыз балапан, am цүлагында 
ойнау (ловкий), быть золотым ребенком, очень послушным  (be as good as 
gold), беззаботный (be free as the) быть свободным как птица (be free as the air), 
быть свежим, полным сил, как огурчик  (be fresh as a dais, to be fresh as paint), 
мечтатель, фантазер  (be out to lunch), be up in the clouds (витать в облаках), 
мягкотелый, bock (be wax in smb’s hands) быть воском в чьих-то руках), 
беззаботный, ведущий легкую счастливую жизнь (bed of roses), развлечения, 
оплошное удовольствие находить в развлечениях (beer and skittes), дерзкий 
(bite smb’s head off), хулиган, паршивая овца (black sheep), хвастун (blow one’s 
own trumpet) и др. «Жас» компонентініц мәдени-менталдық компонентінде 
«жас» үгымы халықтыц көзқарасын білдіретін, оны дүниетанымын көрсететін 
бейнелі магыналар жүзеге асырылады. Солардыц іпгінде келесі магыналар іске 
асады: 1) киелі, халықтыц менталитетімен байланысты: атка мінер  (рудыц 
басшысы болатын адам), еркек кіндікті (мужчина), бел бала (өзініц экесініц 
үлы, азамат, ол халықтыц қамын ойлайды), am байлар -  эвфемизм. Ол «ер 
адам» деген үгымды түспалдап айтуга мүмкіншілік береді. «сары жілік», сары 
тіс бүлар да эвфемизмдер. Олар ер адамга көз тимеу үпгін оны басқаша атайды;

2) «Өте жас, буыны қатпаган» деген магынаны іске асырады: көк 
орім, коген коз (балалық шағы, буыны қатпаган), боз бала (юноша, который 
увлекается охотой), liabe in arms (оте жас, аузындагы сүгі элі кетпеген), be wet
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belling as vater in one’s choes (быть молодым и неопытным), смотреть на мир 
через розовые очки, macke a mental note of smth (мотать себе на ус, учаться), 
slings and arrows of life (удары судьбы), small fry (мелюзга), spend money like 
fater (транжирить, сорить деньгами), strain at the leash (рваться к выполнению 
к какой-либо деятельности, не имея навыков), succeed in doing smth. By a 
whisker (едва не потерпеть неудачу), swallow hock, line and sinker (поверить 
какой то лжи); 3) тәжірибесі жоқ: жүдырыцтай бала, жас оспірім. A horse 
that has four legs stumbles (конь о четырех ногах, да спотыкается), екі аяқты 
түгіл, торт аяқты түлпар да сүрінеді, шүйке, бас, желторотый птенец, one’s 
salag days (юные годы когда человек еще неопытен); put one’s faith in smb 
(доверять, верить кому-то), one’s neck on the line (рисковать репутацией или 
деньгами), put the cart before the horse (делать что в неправильном порядке), 
reinvent the wheel (изобретать велосипед), reclive seef in the foot (рубить 
под собой сук) и др.. shoot one; 4) Жас адамның түр-түсін сипаттайтын 
фразеологизмдер. Олар жас адамның бет-әлпетін, пішінін сипаттайды: ак 
жарцын, бидай жүзді, кровь с молоком, аршынтос, бет ажары айдай, жас 
жауцазын сарымсацтай. A good fase is a letter of recommendation (хорошее 
лицо, все равно что рекомендательное письмо), das Gesicld, lught nicht, A 
fair fase may. Hide a foul heart (за красивой внешностью - низкая душа), 
жүзіктің козінен откендей, Der vater ist Reichtum das Bruder ist Trost und 
der Freund ist die beide -  Raichtumund Trost. Зерен жүзді, be ugly as sin (быть 
некрасивым, как смертный грех), алма мойын , be white as snow (кожа была 
белой, как снег); Beauty is only skin deep (красота лишь внешне приятна); 
5) Жас адамның физикалық хал-ахуалын корсету, дене бітімін, түлгасын 
суреттейді: бес биеніц сабасындай (богатырское сложение), белі нәзік, талып 
түр  (хрупкая, нежная) алты батпан (богатырь), алпамсадай азамат  (жігіт), 
балтыры бесіктей, атжецді адам, nothing but skin and bones (кожа до кости), 
skin and bones (кожа до кости), басы цазандай, жауырыны цацпацтай;

6) Келесі магына халықтың санасында қалыптасқан қүндылықты, 
багдарларды білдірумен байланысты: артыц ауыз бала  (жүмсайтын, 
қолдаяққа жарайтын бала), балигага толды  (достиг зрелости), бас болу (в 
передних рядах), бауырын жарып шыццан (о детях, которые родятся в семье 
единственными), білегін сыбанды  (приняться за работу энергично), егіз 
цозыдай (неразлучные друзья), ел ауызындагы жігіт  (на устах народа), жан 
себіл (выдержанный парень), be up to the mark (быть хорошего качества), be 
good enough for smb / smth (быть хорошим), carve a nichte for oneself (найти 
свою нишу на рынке), clear head (светлая голова), come in hundy (оказаться 
полезным), come into one’s own (занять подобающе место), lizz, height one’s 
comer (твердо отстаивать свое мнение); жылы жүрек и др.

Сөйтіп, мәдениеттің соматикалық коды «Адамның жасы» үгымын 
білдірудің тиімді тәсілі болып келеді.



серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3 29
$»л «і5»л «і3>лдаэхл«і5»л «і3>лдаэ>л«і5»л «і3>лдаэхл«і5» ^

ӘДЕБИЕТТЕР TI3IMI

1 Кравченко, А. И. Культурология. Словарь. -  М. : Академический 
проект, 2001.

2 Кравченко, А. В. Язык и восприятие. Когнитивные аспекты языковой 
категоризации. -  Иркутск, 1996.

3 Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 
выражений. -  М. : Русские словари, 1994.

4 Кенесбаев, С. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. -  Алматы : 
Ғылым, 1977.

«Түран-Астана» университеті, Астана қ. 
Материал 03.09.14 редакцияга түсті.

К. М. Абишева, К. Князова
Роль соматического кода в представлении понятия «возраст 

человека»
Университет «Туран-Астана», г. Астана. 

Материал поступил в редакцию 03.09.14.

К. М. Abisheva, К. Knyazova
Role of a somatic code in representation of the concept «age of the person»

«Turan-Astana» University, Astana. 
Material received on 03.09.14.

В статье соматический код культуры рассматривается как 
один из эффективных способов образного представления понятия 
«возраст человека».

In the article the somatic code o f  culture is considered as one o f  
effective ways o f  figurative representation o f  the concept «age o f  the 
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ҚАДЫРҒАЛИ ЖАЛАЙЫРДЫҢ «ЖӘМИҒАТ 
ТАУАРИХЫНДАҒЫ» «ЧИШБЕК» АНТРОПОНИМІ: 
ТІЛДІК- ТАРИХИ ҚОЛДАНЫС

Мақалада ортаәасырдаәы ж алпытүркілік жазба ескерткіиі 
«Жәмиеат тауарихтаеы» араб тілді антропонимнің қазақ тіліне 
беііім делуінің  ф онет икалы қ ереки іелікт ері ңараст ы ры лады. 
Анропошшнің қазақ ата тек-шежірелеріндегі қолданысы тілдік- 
mapuxu түргыдан сарапталады.

Кейінгі жылдары өткен тарихымызды қайта қарап, ақтаңдақтарын 
саралап, тәуелсіз санада жаңаша пайымдап таразылауға кірістік. Осы 
түрғыдан келгенде үмыт бола бастаған ауызша тарих - ата-тек мәселесіне, 
жалпы қазақ шежіресіне назар аударыла бастады. Қазақтың үш жүзіне тиесілі 
ру-тайпалардың шежіресі жазылып, ғылыми айналысқа түсті. Тарихымыздың 
олқылықтарын осы шежірелер толықтырды.

Ата-тек шежірелер негізінен халық арасында ауызша да, жазбаша 
да таралды. Ауызша таралған шежірелерді айтпағанның өзінде, жазбаша 
сақталғандары да біршама. Олар: Әбілғазының «Түрік шежіресі», Хайдар 
Дулатидің «Тарихи рапшди», Қадырғали Жалайырдың «Жәмиғат тауарихы», 
Захириддин Бабырдың «Бабырнама», Ш оқан Уәлихановтың «¥ л ы  жүз 
шежіресі», Абайдың «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы», 
Шәкәрімнің «Түрік, қьфғыз-қазақ һэм ханлар шежіресі», Мэшһүр Жүсіптің 
«Қазақ түбі», «Қазақ шежіресі», М .Тынышбаевтың «Қазақ халқының 
тарихына қатысты материалдар» сияқты басқа шежірелер қазақ хандығы 
қүрылғаннан бастап XX ғасьфдың басына дейінгі кеңістікті қамтиды.

Осылардың ішінде қазақ тарихында өзіндік орны бар, баға жетпес 
қүнды қазынаның бірі -  Жалайыр Қадырғалидің «Жәмиғат тауарих» атгы 
қолжазба шежіресі, 1602 жылы Ресейде сол кездегі орта түркілік араб қадим 
жазуымен жазылған. Тарихи еңбектің композициялық қүрылымын былай 
белуге болады:

1. Ресей патшасы Борис Федорович Годуновқа марапат.
2. Рашид-ад-диннің парсы тілінде жазылған «Жәмиғат тауарих» еңбегі 

негізінде жазылған тарихи мағлүматтар.
3. Үрыс ханнан Ораз-Мүхаммед сүлтанға дейінгі Шыңғыс әулетінің 

шежіресі.
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Қадырғали Жалайырдың шежірені жазудағы басты мақсаты Ондан 
сүлтан үлы Ораз-Мүхаммедтіц ата-тегін түгендеп, тарихи негізде жазу. 
Жәдігерліктің мазмүнынында Шыңғыс хан әулетінің шежіресі, тарихтың эр 
кезінде билік үстаған хандардың генеалогиясы, елдің ішкі, сьфтқы жағдайы, 
саяси-элеуметтік оқиғалар айтылады.

Қ олж азбаны  алғаш  ж ариялап, зерттеген орыс ш ығыстануш ысы 
И. Н. Березин болды. Ол 1851 жылы «Московитянин» журналының № 24 
санында «Татарский летописец, современник Бориса Федровича Годунова» 
атты  м ақаласы нда, ж эдігерл ікт ің  қүнды лы ғы на тоқталы п, ғылыми 
түрғыдан зерттеу керектігін айтады. Екінші қолға алған ореанталист ғалым
В. В. Вельяминов-Зернов «Исследование о касимовских царях и царевичах» 
ецбегінде «Ж әмиғат тауарихты» тарихи түрғыдан саралайды, қүнды 
түжырымдар жасайды. Жэдігерлікпен И. Н. Березин арқылы Ш. Уэлиханов 
та танысады, «Извлечения «Жамиат тауарих»» атты шағын зерттеуінде 
шежіреніц тілі, стилі, орфографиясына қатысты сөз қозғайды. Шоқаннан 
кейін қазақтардан бүған Ә. Марғүлан, Р. Сыздықова жэне т.б. ғалымдар 
назар аударды. «Жәмиғат тауарихты» зерттеген басқа да түркітанушы 
ғалымдар баршылық. Олардыц бэрін тізіп шығу мақсат емес. Біздіц нысан 
етіп отьфғанымыз осы «Жәмиғат тауарихтағы» қазақтыц ата-тек, шежірелік 
тарихына қатысы бар антропоним төцірегінде болмақ.

Қадьфғали Жалайырдыц «Жалпы тарихында» (араб тіліндегі «Жәмиғат 
тауарихты» осылай қазақшалауға болады. - Ә. Ә.) «Дастан Оразмүхаммед 
хан бин Ондан сүлтан» (қазіргі қазақшасы: Ондан сүлтанныц баласы 
Оразмүхаммед хан туралы дастан) тарауындағы хан тағыныц суретінде 
тақтыц сол жағында (майсара  (араб) -  сол жақ, немесе дәст чәб  (парсы) -  
сол қол. Ә. Ә.) отьфған бектіц (би, уэзір Ә. Ә.) бірі -  Оразмүхаммед ханныц 
төрт бегініц бірі болған Арғын Чиш бектіц есімі жазылған.

Ж азба жәдігерліктегі осы есім түркітанушылар тарпынан эр түрлі 
аталып жүр. В .В. Вельяминов-Зернов зерттеуінде Оразмүхаммедтіц сол қол 
уэзірі Аргынъ Чешь- бикъ [1,403], Шоқан Уэлиханов зерттеуінде аргынец 
Чиш-бек [2,158], Рэбиға Сыздықова зерттеуінде Ш аш бек [3,239], Мүхтар 
Мағауинніц «Аласапыран» романында Шэш бек [4,108] жэне Н. Мингулов, 
Б. Көмеков, С. Өтениязовтардыц аудармаларында Арғын Чаш бек [5,124] деп 
әртүрлі дыбыстық өзгерістермен (Чешь, Чиш, Шаш, Шәш, Чаш) аталады. 
Енді осыныц анық-қанығын тілдік (лингвистикалық) сараптамалар арқылы 
дәлелдеп көрейік.

Зерттеулердегі антропонимніц Чаш нүсқасына келсек (қазіргі қазақ 
тілінде «шаш») көне түркілік қолданыста «саш», «сач» болып эр түрлі 
жазылған. Мәселен: Енесей қүлыптасында (ҮІІІ ғ) -  Қара сач (кіс есімі), 
«Диуани луғатта...» (XI ғ) -  ер сачланды, «Оғыз қағанда (ҮІІІ-ІХ ғ) -  
Сачлары, цаіилары цара ерділер, «Ат-тухафа әз-зәкияда...» (ХҮІІІ ғ) -
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cam, орта түркілік (Х-ХҮ ғғ.) жэне жаңа түркілік (ХҮ-ХХ ғасыр аралығы) 
жазбаларда, «Ахуал Чингиз хан уа Ақсақ Темурде» (ХҮІ-ХҮІІ ғ) -  «шач» 
■-% немесе «сач» - —W -  Шачын тараса інжу төкүлүп.

В. В. Вельяминов-Зерновтың жоғарыдағы еңбегінде Қасым хандығының 
орталығы болған Кермен қаласындағы қорымдар басындағы жазбаларды 
зертегенде, солардың бірінде Сайын Болат ханның өз анасы Алтыншашқа 
орнатқан ескерткішіндегі антропонимді —W ІІіj j  - Алтунсач деп оқиды [1,11].

Яғни араб таңбалы қадим жазуындағы түркілік төл сөздің дауыссыз, 
дауысты дыбыстарының барлығы жазылғанын көреміз. Сонымен қатар 
мысалдардан байқап отырғанымыздай қазіргі қазақ тіліндегі «шаш» сөзі 
көне жэне орта түркһі жазба ескерткіштерінде сөз басында (анлаутта) «ч» 
дыбысынан басталмайды. Ал Жалайыр Қадырғали шежіресіндегі сөз «ч» 
эрпімен басталып тек дауыссыз дыбыстармен - ЧШ таңбаланған, яғни 
дауысты дыбыстар жазылмаған.

Оның өзіндік себебі бар. Алдымен жәдігер Орта түркілік жазба 
ескерткішке жатады. Орта түркілік араб қадим жазулы ескерткіштерде жазу 
тэртібі болған (орфографиялық зандылық деуге келмейді). Атап айтқанда 
жалғалмалы (аглютинативті) тіл болғандықтан түркілік төл сөздердің 
дауысты, дауыссыз дыбыстары толығымен таңбалануға түссе, қопармалы 
(флективті) тілдік зандылыққа бағынатын араб-парсылық кірме сөздердің 
дауыссыз дыбыстан түратын түбір қаңқасы ғана жазылып, қысқа дауысты 
дыбыстар харакаттар арқылы белгіленген. Харакаттар (қысқа дауысты 
дыбыстар) тек қасиетті жазбаларды қатесіз дүрыс оқу үшін дауыссыз 
дыбысты таңбалайтын эріптің асты, үстіне қысқа дауысты дыбыстарды 
белгілейтін диакретикалық белгілер қойылады, яғни Қүран жэне Хадис 
сөздерінде ғана жазылған, ал басқа жазбаларда харакат қойылмайды. Орта 
түркілік жазбалардағы араб-парсылық кірме сөздердің де харакаттары жоқ. 
Сондықтан Қадьфғали Жалайыр жазбасындағы антропоним харакатсыз 
жазылған таза арабтық есім болғандықтан оны «чаш», «чиш», «чеш», чіш», 
«чыш», «чуш», «чүш», «чөш», «чош» деп қысқа дауыстыларды қойып эртүрлі 
сөзформада оқуға болады. Зерттеушілердің жәдігерліктегі есімнің бірде 
«Чаш» енді бірде «Чеш» деп оқуының мәнісі де осында.

Ал енді тілші ғалым Р. Сыздықова, тарихшылар Н. Мингулов, Б. Көмеков, 
С. Өтениязов, жазушы М. Мағауиндердің жазып жүргеніндей қазіргі қазақ 
тіліндегі «шаш», «шэш» немесе соның сол кездегі орта түркілік варианты 
«чаш» болса онда жоғарыда В. В. Вельяминов-Зерновтың қорымдағы 
жазуларды оқығандай - «чаш» болып барлық дыбыстар, соның ішінде 
даусты а дыбысы да таңбаланып, оқылуы керек еді. Алайда жоғарыда айтып 
өткеніміздей «Ж әмиғат тауарихтағы» антропонимнің жазылуы тек екі 
дауыссыз дыбыс -ЧШ пен ғана таңбаланған. Яғни «чаш» болып оқылуға 
ешқандай негіз жоқ. Сондықтан Шоқан Уәлихановтың оқуындағы Чиш бек
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атауы дүрыс деп қабылдаған жөн. Өйткені мэтіндегі араб тілінен енген кірме 
сөз - антропоним сол түстағы орта түркілік қадим жазу зандылығын сақтап 
таңбаланған. Ал В. В. Веляминов-Зерновтың Чеш (басқалардай Чаш емес) 
деп оқуында да Шоқан нүсқасындағы Чишке жақын дыбысталады. Себебі 
бүл есім сөйлеу нүсқасында Чис (арабтық) немесе Чес (орта түркілік, қазіргі 
анадолы түріктерінің тіліне де тэн) болып эр түрлі айтыла береді.

Қадьфғали Жалайьфдың еңбегіндегі сөз больш отьфған осы антропоним 
қазақтың тарихи-рулық шежіресінде де кездеседі. Атап айтқанда Арғын 
тайпасының іш індегі қазіргі Қанжығалы руының арғы аталары Ш иш 
бек есімімен аталады. Бүған байланысты Қанжығалы Саққүлақ бидің 
«Шежіре тарихында» мынандай дерек бар: «Арғын бабамыздың немерелері 
Толыбай ж иырмаға, М аябоз он сегізге келген түсында, Ақсопы екі 
баласын түркімендерге, оның ханы Көроғлы ханға қызмет етуге жібереді. 
Хан Толыбайды өзіне атбегі етіп қабылдайды да, Маябозды теке-жәуміт 
(ахалтеке) жылқысын бағуға жібереді.

Толыбай түркімен қызына үйленеді. Оның жүкті кезінде Көроғлы хан 
Хорасанға жорық жасап, Хорасанның орталығы Раушан қаласын өзіне 
қаратады. Еліне қайтып келе жатқан жолда, көңілінің тасығандығынан 
болар, хан басындағы жығасын Толыбайға кигізеді. Елге оралғанда жүрт: 
Хан Толыбайға жығасын сыйлапты, «ханның жығасын» киген Толыбай, деп 
шуласады. Ақыры «хан жығасы» Толыбайдың екінші лақап есіміне айналып 
«Ханжығалы» (айтылым бойынша Қанжығалы) атанып кетіпті.

Қанжығалы Хорасан жорығынан оралғанда әйелі үл табады. Көроғлы 
хан жеңіп алған Раушан шаһары қүрметіне Қанжығалы баласына Раушан 
бек деп ат қояды. Одан кейін туған үлына Ш иш пайғамбардың есімін беріп 
Ш ишбек депатаған. Қанжығалылар мүны кыскаша Ішпск дспатайды» [6,53]. 
Шежіре ауызша тарих, ішінде аңыз араласып келсе де, түбінде ақиқат бар. 
Сондықтан Қадьфғали Жалайырдың «Жәмиғат тауарихындағы» Арғын Чиш 
бекті шежірешілер өздерінің аталарына жатқызып жүргені де негізсіз емес.

Ең алды м ен, Т үркі ж үрты ны ң О рта ғасы рларда И слам  д ін іне 
к ір іп  м ү сы л м ан д ан а  б астау ы н а  б ай л ан ы сты  к ө п те ге н  т ү р к іл ік  
антропонимдер де мүсылмандық атауға бейімделді. Әсіресе Ислам дінімен 
байланысты пайғамбарлардың, әулиелердің, сахабалардың есімдері түркі 
антропонимдерінде кеңінен қолданысқа түсті. Соның бірі Шис (ауызекі 
тілде кейде Чит деп те атайды) пайғамбардың есімі. Шис Адам атаның 
Әбілдің өлімінен кейін көрген үшінші үлы. Әбіл өлгенде Адам ата қатты 
қайғьфған болатын, сол себепті Аллаһ тағала өзінің сүйікті қүлы Адамға 
Шисті берді. «Шис Адам атадан білім алып көп нәрсе үйренген ғүлама еді. 
Ол адамдарға өнеркәсіпті, күн мен түнді өлшеуді үйретті жэне олуақыттарда 
қалай ғибадат жасауды көрсетті», - дейді ислам ғүламасы Ибн Исхақ. Бүл 
мүсылман түркілерінің арасында кең тараған діни аңыз болатын. «Шис»
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сөзінің мағанасы -  Аллаһтың сыйы, нығметі дегенді білдіреді [7,42]. Шис 
пайғамбарға Аллаһ тарапынан түскен самауи кітаптардың ішінен қасиетті 
сөздер (сухуфтар) түскен. «Аллаһу та’ала жіберген сухуфтардың саны жүз, 
ал кітаптары төртеу. Он сухуф -  Адам алейһиссаламға, елу сухуф Шит (Шис) 
алейһиссаламға, отыз сухуф Идрис алейһиссаламға, он сухуф Ибрахим 
алейішссаламға жіберілген. “Сухуф” -  парақтың бір беті дегенді білдірмейді. 
Шағын кітап, рисала деген сөз» [8,40]. Сондықтан Шис есімі орта түркілік 
жазба ескерткіштерде көп кездеседі.

2. Дыбыстық қүбылыстарға байланысты Шис атауы кейде Чис, Чиш/ 
Шиш, Ш ейш болып та аталынады. М әселен «Ш аджарату түркіменде» 
(XVII ғ) -  Адалі өлер болды ерсе, Ш ейіи атлы огылыга айтады кш : 
«Мендің соң сен менің орнумга олтуруп галанларымга баіи болгул». Яғни 
жазба тілде де «Шейш» деп жазылған.

Сөздің абсолют басында «ч» аффрикат дыбысының қолдануы араб 
тіліне тэн емес, ал коне жэне орта түркі тілінде бүл аффрикат сөз басында 
(анлауттта) жиі қолданыста болған. Көненің көзі реликт ретінде бүл дыбыс 
қазіргі қазақ тілінің Оңтүстік, Шығыс, Маңғыстау, Алтай қазақтарының 
диалектілерінде сақталынып, актив қолданылады (шай-чай, шын-чын, шыны- 
чыны, шәш -чәш. шөп-чөп т.б.).

Сондықтан орта түркілік жазба ескерткішіндегі араб негізді Шис 
атауының анлауыттағы ш~ч дыбыстық алмасуға түсуі таза тілдік қүбылысқа 
тэн. Сөздің соңындағы (бір ерекшелігі коне, орта түркі жазбаларындағы 
«шаш» сөзінің осы позициясында «ч» аффрикаты қолданылмаған) с~ш 
алмасуын да осындай қүбылыс деп қарау керек. Сонда араб тілі арқылы енген 
Шис есімінің орта ғасырлық түркілік сөйленісте (дыбыстық қүбылыстар, 
дыбыстық алмасулар тек ауызша тілде болады) Чис, Чиш, Шиш, Шейш 
болып эртүрлі аталуы занды нәрсе.

3. Орта түркілік Чиш бек антропонимдік лауазымның ( бек -  лауазым 
атауы болғандықтан жазба ескерткіште бөлек жазылған) қазіргі қазақ тілінде 
Ішпек болып өзгеріске түсуі де осы тілдік заңдылыққа, яғни протезаға 
байланысты. Кірме сөздің алдынан басы артық дыбыстың қосылуы -  
протезалық қүбылыс. Протеза кірме сөзді енген тілге икемдеп айтуға 
жеңілдету үшін қажет. Қазақ тілінде протезалық дыбыстар негізінен қысаң 
(ы, і, ү, ү) дауыстылар: стакан-ыстақан; стол- үстел; шкаф-ышқап т.б. 
Сонда араб тілінен енген Шис, орта түркілік жазба ескерткіште сөз басында 
(анлауыттық) ш~ч жэне сөз соңы (ауслауыттық) с~ш дыбыс алмасуына түсіп 
Чиш, кейін жаңа түркілік қазақ тіліне бейімделіп (протезалық қүбылыс) 
Іш болған. Негізінен тарихи даму түрғысынан алғанда орта түркілік 
жазбалардағы «ч» мен «ш» бір дыбыс болып саналады, кейде екеуі бірінің 
орнына бірі алмасып қолданыла береді. Қазіргі қазақ тіліндегі аймақтық 
сөйленістер осыны айғақтайды. Қазақ тілінің диалектикалық сөздігінде
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сөз басында «ч» дыбысымен дыбысталатын 200-дей сөз бар [9,40]. Сонда 
араб тілдік дауыссыз дыбыстарға негізделген (консонанттық) түбірдің 
қүрамындағы ЧІІІ дауыссыздары бір ғана Ш дауыссыз дыбысына айналған, 
яғни чш ~ ш болып өзгерген де кейін протезалық қүбылыс арқылы Іш болып 
қалыптасқан.

Ал бек лауазымы қазіргі қазақ тілінде есіммен бірігіп кеткен. Яғни Чис 
бек есімді лауазым біріккен сөзге айналып Ішбек/ Ішпек антропониміне 
айналған. Бүл жерде дыбыс үндестігіне орай сөз соңындағы қатаң «ш» 
дыбысы екінші кіріккен сөз басындағы үяң «б» дыбысын өзіне икемдеп 
қатаң «п» дыбысына айналдырған. Яғни, Ішбек ілгерінді ықпалдың әсерімен 
Ішпек болып өзгеріске түскен.

Сонда антропонимдік өзгерісті жүйелейтін болсақ, Шис бек ~ Чис бек 
~Чиш/Шиш бек (кейде Шейш бек) ~ Ішбек ~ Ішпек тізбегін қүрайды. 
Барлығы тілдік заңдылыққа бағынып сатылай өзгеріске түскен. Бүл тілдік 
сараптама негізіндегі дэлеліміз.

Түйіндейтін болсақ, енді осы арғын Чиш бекті ары қарай шежірелік, 
тарихи деректерге сүйеніп, тарихи-салыстырмалы, ата тектік, үрпақ 
ж алғасты ғы  түрғы сы нан зерттеп, оның тарихи түлғасы н ашу үш ін 
қосымша архив қүжаттарын қарастырған жөн. Ә. Марғүланның деректеріне 
сүйенсек, Оразмүхаммедтің қолжазбалары, кітаптары, хаттары сақталған 
«күміс сандық» сүлтан өлген соң Патша архивіне өткізіліп, XVII-XVIII 
ғасьфларда сонда сақталған, кейін XIX ғасырдың ортасына дейін Ресей 
Ғылым Академиясының Азия музейінде болған [10]. Сондабір дерекболуы 
да мүмкін.

Басты мақсат - Арғын Чиш бек туралы ауызша, жазбаша деректерді 
жинастырып, оны бүкіл қазақтың тарихи түлғасы ретінде танғанымыз 
орынды.
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В ст ат ье рассм ат риваю т ся ф онет ические особенност и  
адаптирования казахского языка арабоязычного антропонима в 
середнетюркской письменности «Жамигат тауарих». Применение 
антропонима в казахской генеологии — шежире анализируется в 
лингвистическо—историческом аспекте.

The article deals with the adaptation ofphonetic features ofthe Kazakh 
language in the Arabic-speaking anthroponym o f  the middleturkic writing 
«Zhamigat Tauarikh». Application o f  the anthroponym in Kazakh genealogy 
- shezhire was analyzed in a linguistic-historical aspect.
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М. Н. Баратова, Қ. Мукушева 

С¥ЛТАНМАХМ¥Т ТОРАЙҒЫРОВ ШЕБЕРЛІГІ

Мсщалада Сүлтанмахмүт Торайгыров иіеберлігін талдайды.

Лирикалық қаһарманның жеке жағдайын бөліп өрнектеу, әсіресе, 
«Түрмысқа» өлеңінен кең көрінеді. Ш ы ғарманы ң алғаш қы түйдегі: 
«Тек аурудан тыс қылш ы!», екінш ісі: «Тек ден ім ді сау қылш ы!» -  
деп тамамдалуына көңіл бөлеміз. Осы соңғы тармақтарда лирикалық 
қаһарманның басты тілегі, аурудан айығуды қалауы, анық дәйектелген. 
Осы ниетті әспеттеу, дәлелдеу үшін ақын лирикалық қаһарманның қазіргі 
сырқат халін тәптіштеп қазбалауға бармайды. Ақын үшін ең бастысы: 
ауру күйді айқындап, соған аяныш ту дыру емес; сондай жағдайға түссе 
де, лирикалық қаһарманның қаншалық мойымағанын жарқьфатып ашу. 
Сондықтан да лирикалық қаһарманның қаншалық, қалай дерттенгенін, 
қаңтарылуын, жүдеуін елестетуді ақын міндет етпейді. Оның есесіне 
лирикалық қаһарманның қандай бөгет душар болса да, айқасуға дайын 
екенін эйгілеуге ден қояды:

Өмірімнің өрлерін 
Жазы шықпас қыс қылшы!
Жылы шырай бер десем,
Аждаһадай ысқыршы!
...Алтын, күміс -  асыл ма
Баға бермей мыс қылшы! [1, 91-92 б.].

Келтірілген үзіндіде: «қыс» ауыстыруы (метафорасы) қиындықты 
бейнелейтін дайын белгі ретінде алынса, алтын, күміс пен мысты салыстыру 
да -  дәстүрлі баламаға жүгіну үлгісі. «Аждаһа» бейнесі -  ауыз әдебиетінде 
де, сол кездегі жазба әдебиетте де зүлымдылық, қуаттылық белгісі екені 
мэлім. Сөйткен қорқынышты аждаһаның» ысқыруын» тілеу де лирикалық 
қаһарманның не азап, қауіпке эзір екенін шегелей түседі.

Өлеңде одан эрі дамыту, әсірелеу де: «Түрмыс, маған от шашып, // 
Бар дүниені лау қылшы!»; дерексізді заттандырумен қатар қарыштату: 
«Түйдектеп үйіп  қайғыңды , //  А былай аспас тау қылш ы!» орынды 
қолданылады. Ал, «Сөндір ай мен күнінді» жолынан әсірелеудің өрби келе 
қаншалық шығандағанын, эрі шарттылықты батыл да шебер пайдалануды 
(тура үғынып, шынымен Ай мен Күнді сөндіруді тілеп түр дей алмаймыз 
ғой) көреміз.
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Қазақта «күлі көкке үшты» түрақты тіркесі бар: ол быт-шыты шықты, 
қүрыды үғымын береді. Ал, тағдьфдың күлі көкке үшуы -  Сүлтанмахмүгтың 
дэстүрлі тіркесті өзінше мандытып, игере білуі жемісі: «Ден сау болса, 
тағдырдың // Көкке үшырам күлдерін». «Тағдыр» көзге шалынбайтын 
дерексіз үғым болса, күлі үшқанына қарағанда, жануы мүмкін зат тэрізді 
эсер беріп, лирикалық қаһарман қайратын еселеуге бастайды (күлін көкке 
үшьфса, әбден қаусатқаны ғой). Шығарма басында өзіне бейнет тудьфушыға 
лирикалық қаһарман: «аждаһадай ысқьфшы» -  деп, соған дайын екенін 
мәлімдесе, енді сонша кесек ауьфтпалықтардың бэріне төтеп беретініне 
иландьфғаннан кейін, өзі де каһарлы күшке айналады: «Қоям ба екен 
сүлдерін// Ажаһадай ақьфып». Әрі аждаһа бола алса, эрі ақырса, оның 
алапат күштің иесіне айналғаны. Ол аз болса, шеккен жапа, ауьфтпалықтың 
түрақты белгісі «түнді» пайдаланып, соны жай ысьфмай, серпуі де («Серпіп 
тастап түндерін, // Туғызамын күндерін») лирикалық қаһарманның ала-бөле 
сипатын, бір іске қүлшына кіріскенін, жошындық, жанкештілігін жарқьфата 
түседі. Мал шаруашылығымен айналысқан қазақ халқы үшін, асауға қүрық 
салу үйреншікті, таныс іс. Бүл -  жігіт қайратын аңыстайтын, тексеретін 
машықты әдет. Демек тағы да дерексіз үғым «түрмыстың» лирикалық 
қаһарманға қүрық салуының (сөзбе-сөз түсіндірсек) жеке өзі дүрбелең 
салмағын сездіре алады. Соның бэріне мойымау қысымға алынушының 
қайсарлы ғы н аңдатса, С үлтанмахмүт қаһарманы  жай көнбеумен де 
шектелмейді, қүрықты «бойлап алып» кететініне үйытады:

Ден сау болса түрмыстың
Маған салған қүрығын
Бойлап алып кетермін! [1, 91-92 б.].

Ал, «Қаңқылдатып қаздарын // Шығарамын жаздарын!» -  жолдарына 
келсек, ақын дәстүрлі балама «жаз» үғымын жалаң алмауымен көзге түседі. 
Жаз шығуының өзі жылылық, жайлылық белгісі болса, «қаңқылдатып 
қаздарын» тіркесі -  жаздың белгілі бір әдемі көрінісін бөліп аялау, 
нақты  көрсету, дем ек реализм  марқаю ы үлгісі. Соның нәтиж есінде 
лирикалық қаһарманның кеңш ілік, рахатты  («жаз») аңсайтыны ғана 
емес, соны туғыза алатын қүдіреттілігі де берілген. Сөйтіп, иықтаған 
қыспақтан қалай арылатынын әйгілеу арқылы лирикалық қаһарманның 
биік рухы, өр жаны шынайы кестеленген деуге негіз толық. Демек бүл 
өленде лирикалық қаііарман жай-күйін, қалай сьфқаттанғанын, нендей күйге 
түскенін тэптіштемей, қандай зауал болса да, оның мойымайтын қайрат- 
күшін бөліп әспеттеу көмегімен Сүлтанмахмүг өзінің өзекті ойын негіздеген. 
Ол -  шындықтың әйтеуір бір көшірмесін жасау, эйтеуір бір нақты суреттерді 
тізбектеу емес, адамдарды жігерлендірер айрықша сипатты асқақтату еді.

М үның бэрі өмірден жас кетсе де, С. Торайғыровтың қаншалық 
кемелденіп өскенін, сол арқылы қазақ поэзиясының дамуына қаншалық үлес
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қоса алғанын дэлелдей алады. Қорыта айтқанда, С. Торайғьфов аз жасаса да, 
қалыптасқан суреткер ақын ретінде көзге түсті деуге негіз толық.

Сүлтанмахмүт Торайғьфовтың азаматтық тақырыпта жазылған өлендері 
де баршылық: «Шэкірт ойы», «Бір балуанға қарап», «Бір адамға» т.б.

Осы өлшеммен бағдарласақ, «Шэкірт ойы» өлеңінде, сырт қарағанда, 
С. Торайғыров өз ойын ашық білдірген тэрізді:

Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып, күн болам!
Қараңғылықтың кегіне 
Күн болмағанда, кім болам?
Мүздаған елдің жүрегін 
Жылытуға мен кіремін [1, 88 б.].

Сүлтанмахмүт жоғарыда аталған туындысында елді оқуға тікелей 
үстірт шақьфмайды, ол идеяны өзіндік тәсілмен неғүрлым әсерлі жеткізеді. 
Мәселен, «караңғы» сөзінің надандықтың символдық белгісі түрінде, «көк» 
алмастыруының (метонимиясының) белгілі бір биіктік, үздік жетістік 
нышаны ретінде алынғанын ескерсек (демек бүл сөздер -  дайын нышан- 
белгілер), сол заңғарға өрмелеп шығу лирикалық қаһарманның қайтпастығын, 
тынымсыздығын танытуға септігін тигізеді. «Күн» де -  жаңальщ, жақсылық, 
білімділік (төңкеріс түсында ол теңдік, бостандық символын айналды) 
нышаны десек, Сүлтанмахмүттың «күн болам» деуі лирикалық қаһарманның 
соншальщ мыкты екенін айқындаумен бірге, кейінгі өрістемек ойларға түғыр, 
тірек қызметін атқарады. Күн болғандықтан да, оның «мүздаған елдің жүрегін 
«жылыгу ға» кіру і әсерлі. «Мүздаған» сөзінде күбылыстың жеке бір қьфьш екшеп 
анықтау да, заттыльщ, нақтылыққа иек арту да (дерексіз үғым емес, тек зат, не 
жан иесі ғана мүздай алатыны анық) жүзеге асады. «Жылыгуға мен кіремін» 
тармағы да -  поэзияда шарттылықты қолдану жемісі. Сөзбе-сөз үғынсақ, 
адамның «өрмелеп шығып» күн болмайтыны да, күнге айналғанның өзінде 
«елдің жүрегін» «жылытуға» кіре алмайтыны да мэлім. Тек осы шарттылық, 
әсірелеу арқасында лирикалық қаһарманның үздік бітімі қалыптасып, осы 
биікпен қарау нәтижесінде ғана «қыздырып күннің қарауы» «надандық теңізі» 
тартылатынына сендіреді. Надандық та не көріп, не үстауға келмейтін дерексіз 
үғым екенін ескерсек, оның қазақ еліне қаншалық ірге тепкенін накты елестету 
үнгін, автор «надандық теңізі» тіркесін шебер пайдаланған. Теңіз тэрізді далиған 
аумақты қамтыған надандықтың өзінің жойылу («тартылар») мүмкіндігіне 
сену лирикалық қаһарман қиялының қаншалық қарымдылығын жайып салады. 
Демек ақын елді оқуға тікелей үгіттемесе де, лирикальщ қаііарман ерекшелігіне, 
ғажайып иесі екеніне үйыту арқылы да сол идеяны сәтті жеткізген. Сөйтіп, 
С. Торайғьфов шығармада біршама түрақгы белгі, нышандарды («қараңғы», 
«күн», «теңіз») кәдеге жаратумен қатар, лирикалық қаһарман сипатын ашарльщ 
мүлде соны детальдарды (« өрме леп шығьш» күн бо лу, е л жүрегін жылыту т. б.)
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жіптестіре білген. Ал, өлеңнің: «Сыланған жардың күлкісі // Алдандырмас 
бірісі» -  деп, аяқгалуына келсек, бүлай нақты бейнелеу толғаныстьщ бір қырын 
екшеп, даралап көрсетуге ден қоя бастауды дэлелдейді.

«Бір балуанға қарап» - ақын С. Торайғыровтың 1913 жылы жазған 
өлеңі. Өлең қүрылысы 3 бунақты, 11 буынды, қара өлең үйқасында жазылған
4 тармақты 4 шумақтан түрады. Азаматтық тақырыпта жазылған бүл өлеңнің 
негізгі идеясы С. Торайғыров тікелей жеткізген тэрізді, яғни жастарды өз 
бақыты, тағдьфы үшін күресуге т.б. шақьфады:

Жықсаң бэйге аласың алысқанда,
Қару қып, қайратың can қарысқанда.
Жындылық шаппай бэйге бер деп сүрау,
Озсаң, бэйге бермес жарысқанда.

Түрымысы бүл дүниенің күреспен тең,
Тәуекел, күреске түс, бар-дағы жең.
Дүниеде барлығынды кім біледі,
Үйіңде ынжықтанып отырсаң сен!

Кім сені бүл дүниеде бар деп айтар,
Кім саған жықпай бэйге ал деп айтар?
Жықпасаң да күресіп талаптансаң,
«Еті тірі, жаужүрек жан» деп айтар.

Жүрген көп; «жығылам» деп үйде бүғып,
Жел болмай, боран болмай бет алды ығып;
Қысқасы, ондьфмаған жасқаншақтық, - 
Жасқанба, қылыш шапса, найза сүғып!
(Бір балуанға қарап. 1913) [1, 87 б.].

«Бір адамға» - ақын С.Торайғьфовтың 1914 жылы шыққан өлеңі. Туынды
3 бунакты. 11 буынды, қара өлең үйқасында жазылған, 4 тармақтан түратын
6 шу мақгы қүрайды. «Бір адамға» өлеңінің негізгі такырыбы -  азаматтық такырып 
болса. ал ақын идеясы -  жеке бір болыстың емес, бір кездегі ел билеуигілердің өз 
бастарына берілген тарту, наградаларға (оқа, түйме, сылдьфмақ теңге, шекпен 
т.б.) сатылып, ел қамын ойламағандарды шенеуге қүрылады:

Бір үйде жиюлы екен қазына мал,
Көрсетті бэрін бізге ақсақал шал:
«Бүрынғы атамызға сыйға берген,
Біздерден мынадай бар, мынадай бар?..»

Ол рас, аталарың шенге алыпты,
Арзан қып, қымбат емес, кемге алыпты.
Апьф-ай, қалай бүлдаған сатқандарын,
Оқа, түйме, сылдьфақ теңге алыпты!

Суреттер жэне көрдім жүзі жарқын,
Ойладым: «Оңдырған-ау, баққан халқын».
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Соншама қүны толық бүлды түйме,
Артында қалдьфмас па жақсы даңқты?

Дедім мен: «Қүтты болсын шекпеніңіз,
Артқыға қандай егін еккеніңіз?
Жусақ та денемізден кетер емес,
Сондағы түқым шашып сепкеніңіз».

Көргенде күміс кесе, алтын аяқ,
Бір сөзді тамағыма қойдым таяп:
«Қай момынның малы бар бүл аяқта?»
Демейінше болмады, қарап жай-ақ!

Отырдым, көрсем жекіп тастар ма деп,
Шал айтты: «Көрсеңіздер, жасқанба» деп,
Кесені қолыма алып қарай бердім:
Ішінде нақақ көзден жас бар ма деп.
(Бірадамға. 1914) [1, 107 б.].

Ақын Сүлтанмахмүт махаббат тақьфыбында да көптеген өлендерін 
ж азған ы  белгіл і: «А й сәуле күм іс ж үзд і, қүн ды з қабақ» , «Ж ...» , 
«М...ға», «Ақсэуле» т.б. С. Торайғыров көптуындыларында қатардағы пенде 
ләззатын, пенде махаббатын үмытпайды. Пенде махаббаты дегенде ақын тэн 
сүлулығын әспеттеуге ден қояды. «Ақ сәуле күміс жүзді, қүндыз қабақ» - 
өлең. С. Торайғьфовтың 1909 жылы жазған өлеңі. Махаббат тақырыбындағы 
жазылған бүл өлеңнің негізгі идеясы -  махаббатты аяландар. Өлең қүрылымы
3 бунақты, 11 буынды, 4 тармақтан түратын 4 шумақты, қара өлең үйқасы 
негізінде жазылған:

Ақ сәуле күміс жүзді, қүндыз қабақ,
Сен гүлсің иіс шашқан жарып сабақ.
Болғанда көзің -  жақүт, етің -  торғын,
Қасың -  ай, шашың -  жібек, мамық тамақ.

Көзің -  нүр, сөзің -  алма, аузың -  алтын,
Самород, қоспасы жоқ нағыз балқын.
Шомылған сүңқар бойың нақ гауһардай,
Бүрқырап нүр төгілсін, маған талпын?

Бір сенсің дүние көрген көзім нүры,
Жарқьфап жаным тартар, көңілім гүлі!
Егілген ер көңілім қол сермейді,
Тартса да аспаннан көп жүмақ хоры.

Жан сэуле, кеуде күйген, жүрек жалын!
Кеудем от, жүрегімнің байқа халін?!
Дауасы ауыр дерттің -  жалғыз сенсің,
Қолың бер, кетсін, қайғы, сөнсін жалын! 1, 34 б.].
(Ақ сәуле күміс жүзді, қүндыз қабақ. 1909)
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Қазақ эдебиетінде Абайдан кейінгі ірі ақындардың бірі -  С. Торайғыров 
десек, Сүлтанмахмүттанудың, негізінен алғанда, ол қайтыс болғаннан, 
яғни 1920 жылдан бастап қолға алына бастағаны белгілі. Портрет жасау 
шеберлігіне қүрылған бүл өлеңнің мақсаты белгілі бір адамның жеке бір 
сүйіспеншілігінің дәлме-дәл суреттелумен қатар, жалпы махаббат асылдығын, 
қүдіреттілігін эспеттеу болып табылады. С. Торайғыров лирикалық бейнеге 
деген өзінің ғашықтық сезімін «Күміс жүзді, қүндыз қабақ» сөздеріндегі 
«күміс», «қүндыз» метафоралы қ эпитеттерді сэтті қолдану арқылы 
жеткізгенін көреміз. Мүндағы бағалық, асылдық мағыналар қатар лирикалық 
бейнеге деген ғашықтық, қүштарлық сезімдерде эсерлі жеткенін танимыз. 
Одан эрі ақын лирикалық бейненің тэн сүлулығын нақты көз алдымызға 
елестететін дэстүрлі «жақүт», «торғын, «ай», «жібек», «алма», «алтын» т.с.с. 
метафоралардан да сәтті қолданумен қатар, лирикалық бейненің жастығын, 
нәзіктігін, талдьфмаш бойын т.б. әспеттейтін «Шомылған сүңқар бойың 
нақ гауһардай» т.б. тэрізді тосын суреттеулерді де пайдаланғанын көреміз.

«Ж...» - Сүлтанмахмүттың 1915 жылы махаббат тақьфыбында жазған 
өлеңі (көлемі 40 жол):

Қарақат көздің сәулесі,
Жүректі түртіп тулатат.
Мен сол ойдың әуресі 
Түйінін таппай улатат.

«Сәулешім» деген бір сөздің,
Есімнен кетпес өмірде.
Серт қылдым берік мен өзім,
Өшпестей жазып көңілге.

Қосылған жүрек, тілек бір,
Дегені бірақ бола алмас,
«Болдьфмақ!» десең өзің біл,
Онсыз жаным тына алмас...
(Ж...1915) [1, 125 б.].

Өлең мазмүны сьфшылдьщ, ғашьщтық сипатта келіп, ақьшньщ өз ойы мен 
толғанысын анық көрсетіп береді. Лирикальщ кейіпкердің көңілін толқытқан 
сағыньш сезімі мен баянсыз махаббатты ақын өмір зандылығы деп қабылдайды. 
Сол лепесті «Топас күш -  тасқын, біз жаңқа, Сен соқса достар айрылар», - 
деген айшыкты образдармен танытса да, мүң-наласын сьфтқа шығармай, ішкі 
тебірешсін байсал болмыспен жеткізеді. Шығарма соңьш «Бермесе тэңірі тілекті, 
Істесін мейлі жалмауын», - деп түйіндеген ақьш өр, оптимист қалпын сақтап 
қалады. Өлең 8 буынды шалыс үйқаспен жазылған. Шәймерден қолжазбасьшан 
алынып, 1950 жылдан бері ақын жинақтарында жарияланып келеді.

«М...ға» - С. Торайғьфовтың 1918 жылы махаббат тақьфыбында жазған 
өлеңі. Шығарма дэстүрлі 3 бунақты, 11 буынды, қара өлең үлгісінде жазылған:
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Жүмыр бас, дөңгелек бет, орта бойлы,
Толық шеке сыпаттар терең ойды.
Тік иық, шын бүраң бел, қардай еті,
Сүлу сымбат көркіне көңілім тойды.

Кең біткен, жазық келген ақша маңдай,
Иілген қара сүрме қасы қандай!
Қарақаттай мөлдіреп күлім көзі,
Қараса жанар төгіп жаққан шамдай...

Жібектей майда қара шашы үзын,
Түр мен сымбат еріткен жүрек сырын.
Оқу, білім, ақыл мен әсем түлға 
Бірдей келген көрдім мен қазақ қызын.
(М...ға) [1, 138 6.].

Портрет жасау шеберлігіне қүрылған бүл өлеңде лирикалық бейненің 
сүлулығын көз алдымызға нақты, дэл елестететін бейнелеу үлгілерін көреміз: 
«Жүмьф бас, дөңгелек бет, орта бойлы, // Толық шеке сыпаттар терең ойды. 
// Тік иық, шын бүраң бел, қардай еті, // Сүлу сымбат көркіне көңілім тойды. 
// Кең біткен, жазық келген ақша маңдай, // Иілген қара сүрме қасы қандай! 
// Қарақаттай мөлдіреп күлім көзі, // Қараса жанар төгіп жаққан шамдай.» 
Мүның бэрі лирикалық қаһарманның өзіндік мінез-қылығына сай нанымды 
кестеленген. Осы арқылы лирикалық қаһарманда болуға тиісті деген ортақ 
сезімдерді тудырған лирикалық бейненің тэн сүлулығы дәріптелінеді.

«Ақ сәуле» - өлең. С. Торайғыровтың 1918 жылы жазған өлеңі:
Назды, нэзік, ақ сәуле,
Көздің жасын исең-ау!
Елжіреп жас жүрегің,
Мендей болып күйсең-ау!

Омьфауы ашық ақ көйлек,
Етегі қысқа кисең-ау!
Еркелетіп, бүралтып,
Ерінге ерін тисең-ау!

«Жаным, сэулем, күнім» - деп,
Суьфып, сорып сүйсең ау.
Ақ тісінді ақситып,
Махаббатпен күлсең-ау.

Ақ торғынға оранып,
Тау ішіне кірсең-ау.
Арасында гүлдердің,
Қолтықтасып жүрсем-ау...
(Ақсэуле. 1918) [1, 140-141 б.].
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С. ТОРАЙҒЫРОВ ӨЛЕҢДЕРІНДЕГІ «КҮН», «Н¥Р», 
«ТАҢ», «ЖАРЫҚ» ҮҒЫМДАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Мацалада С. Торайгыров олеңдеріндегі «кун», «нур», «таң», 
«жарық» угымдарының ерекшелігі соз болады.

С. Торайгыров стилін танытарлық өрнектер дегенде, «ақ», «қара» 
сөздеріне байланысты кестелер шогырын діттегеннен кейін, ақынның: «нүр», 
«күн», «таң», «жарық» тэрізді создер көмегімен енгізген бояулар үрдісін 
арнайы сөз еткіміз келеді.
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Алдымен С. Торайғьфовқа дейінгі шығыс әдебиетіндегі, оның ішіндегі 
қазақ әдебиетіндегі осы бағыттағы мысалдар шоғырына назар аударайық:

1. Егер күн тумаса да, жарық қылғай 
Жүзің нүры бү қүлыңның сарайын. (1353 ж.)
Хорезмидің «Мүхаббат -  наме» дастаны.
2. Жүремін кездесуге эрдайым талаптанып,
Түн қанша үзақ болса да, [атар]таң бар [1, 89, 97 б.].
3. Көруші едім, Есімхан,
Ханымды күнім, сізді -  айымдай.

Жиембет Бортоғашүлы.
4. ... Мүнардан шыққан қызыл күн бетті 
Айттьфса бермес сүлуы н...
Тегін олжа қылар ма екенбіз?!

Ақтамберді Сарыүлы. [2, 92, 98-99 б.]
5. Шын сүйгеннің көңілі жарық болса,
Ғашық жандар жаратқанға үшар до стар!

XIII ғ. Қожа Ахмет Иассауи [3, 63 б.].
Бүл мысалдардың бәрінде: нүр, күн, таң, жарық үғымдары бір негізден 

өрбіп қараңғыға қарама-қарсы жарық мағынасын алға тартып, сол арқылы топас, 
меңіреу, караңғылык. зүлымдық иелерін жеңер күш басымдығын ишараттауға 
қызмет етсе, С. Торайғьфов бүл дәстүрді эрі дамытқан деуге негіз толық:

1. Көзің -  нүр, сөзің -  алма, аузың -  алтын,
Самород, қоспасы жоқ нағыз балқын.
Шомылған сүңқар бойың нақ гауһардай,
Бүрқьфап нүр төгілсін, маған талпын? [4, 34 б.].

(Ақ сәуле күміс жүзді, қүндыз қабақ. 1909)
2. Қарақаттай көзі бар, мөлдір біткен,
Жалтандап қарағанда жанар төккен.
Жан азығы болады жас жігітке,
Күлімдеп, қарағанда нүры сепкен [4, 35-36 б.].

(Қ...ға сэлем. 1909)
3. Жазғы кеш, жарық айлы, қоңыр самал.
Рахат таза ауасын жүтқанда бал.
Сүлу жүлдыз жымындап шақырғандай 
Көрікті нүр сәулеме көзінді сал [4, 42 б.].

(Ж ылыкеш. 1910)
4. Тимеді сол себептен жалғыз тамшы 
Ғаламға еркіндік нүр тасқанында.
Қарасақ басқалардың жастарына
Өнер, ғылым толып түр бастарында [4, 67 б.].

(Жарлау. 1912)
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5. Жаным, тэнім, тілегім -  бэрі сізде,
Онан басқа еш нәрсе жоқ қой бізде.
Бір қүдай тілегімді қабыл етіп,
Жақсылық нүр жауғызсын, жүртым. сізге [4, 70 б.]. 

(Алғыс. 1912)
6. Бүл памятым, ал еске:
Жүрегім сізден көшпеске,
Достық жібін шешпеске,
Күннің нүры сөнгенше,
Қараңғылық көмгенше,
Махаббат оты өшпеске [4, 129 б.].

(Бүл памятым, ал еске. 1915)
7. Жарық қол, қара табан, жалақ ерін,
Толтьфған кеудесіне қайғы-шерін.
Жеті атасы қүлдықта күн өткізген,
Кірме деп кемітетін ата-тегін [4, 48 б.].

(Сарыбас. 1911)
8. Дін деген -  өтірікке нану деген,
Көңілге өнбес қиял алу деген.
Қиямет күн ғарасат майданында 
Өлген адам тіріліп бару деген [4, 43 б.].

(Дін 1910)
9. Күн қайда қүтылатын торды бүзып,
Бақьфып ызаланды жерді сүзіп,
Даусын танып баяғы тшқан келіп,
Қүтқарды торды қиып, тістеп үзіп [4, 62 б.].

(Арыстан мен тышқан. 1912)
10. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған,
Алуға күнді барып белді буған.
Жүлдыз болып көрмеймін елдің бетін,
Болмасам толғанайдай балқып туған [4, 74 б.].

(Шығамын тірі болсам адам болып. 1913)
11. Жаз жетіп, қарлар кетті, сулар ағып,
Күн де түр жарқ-жүрқ етіп нүрын жағып. 
Қүлпьфып, жүз қүбылып жердің жүзі 
Қуанбас жан-жануар бүған нағып [4, 77 б.].

(Жазғықайғы. 1913)
12. Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып, күн болам!
Қараңғылықтың көгіне
Күн болмағанда, кім болам? [4, 88 б.].

(Ш экіртойы. 1913)
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13. Міне алланың панасы:
Бір жағынан ай туып,
Бір жағынан күн туып,
Жарық көрді алашы! [4, 89 б.].

(Міне, алақай! 1913)
14. Бермек түрсын өзіме.
Жала жасап дау қылшы!
Сөндір ай мен күніңді
Тек денімді сау қылшы! [4, 91 б.].

(Түрмысқа. 1914)
15. Бэрі сенің бір өзің:
Күн, ай, жүлдыз -  дэл көзің.
Мың қайтара тэу етем,
Аузыңнан шықса, бір сөзің [4, 121 б.].

(Ж анқалқам. 1914)
16. Үсте сәуле алтын күн,
Қоршаған тоғай нансаң-ау,
Сайраған бүлбүл бүтақта,
Қүлақ қүрыш қансаң-ау!
Неше түрлі гүл иісі 
Иіскеп мае боп қалсам-ау.
Кэрілік келмей, жаз өтпей,
Сондайтүрде қалсам-ау! [4, 141 б.].

(Ақсэуле. 1918)
Міне, өзіне дейінгі эріптестері тэрізді С. Торайғыров да «нүр», «күн», 

«таң», «жарық» сөздерін пайдаланғанда, эрі дәстүрлі білімділік, әділдік, 
ізгілік, тэн сүлулығы, сезім қүштарлығы, тіршілік салтанаты т.б. үғымдарын 
ту етумен қатар, эрі өзі өмір сүрген дэуірде қазақ халқының еркіндік, 
бостандығы жоқтығын, соның салдарынан да озбырлық, зорлық, кемсіту, 
қорлауды т.б. бастан кешіп отырғанын бөліп көрсете алған. Мүның бэрі 
эрі ақын стилін бағыттаушы кезең стилі эсерін, эрі ақынның осы іспетті 
ойларына ықпал етуші, жетекші қызмет атқаратын өзекті, басты идеяның да 
ақын стилінен бастау алып, түлғаланып отыратынын дэлелдейді.
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The article is devoted to the views on translation theory and practice 
by a Swiss scholar Fritz Giittinger.

Fritz Giittinger published in 1963 in Zurich (Switzerland) the book under the title 
“Zielsprache. Theorie und Technik des Ubersetzens” (Целевой язык. Теория и техника 
перевода (Rus.); Target Language. Theory and Techniques of Translation (Eng.)) [1]. 
As the title of the book shows, its author is interested, in the first place, in the issues 
of the quality of translation principles and ways of the choice of the TL means [2].
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F. Guttinger’s monograph consists o f five sections. The first section is 
devoted to the problem that was many times discussed in translation practice: if 
the translation must produce an impression of “foreignness”, preserve the word- 
order and other features of the source language structure, or it must be read as 
an original text in the TL. Presenting many statements defending both the points 
of view, F. Guttinger firmly occupies the position among those who defend the 
adequacy of the language of translation. He brings a whole series of examples, 
when translators, trying to preserve the “foreignness”, create some intermediary 
language that breaks the norms of the TL. Such practice may lead to the situation 
when the readers of this freak language lose the feeling of their native language 
and it is not justified by the necessity of showing that the text belongs to a different 
culture. F. Guttinger’s opinion is that it is suffice to preserve in the translation 
proper names and geographical names, because “the Thames” in any German 
translation will remain “the Thames”, and is not changed into “the Rhine” . And 
the statement that “foreign” translation gives the reader an opportunity to get 
acquainted with the foreign language and even learn it is beneath criticism: without 
the access to the original the reader can not judge to what extent distortion of his 
native language in translation reflects the features of a different language.

Mentioning that one and the same violation of the norm of the language in 
translation under the influence of the original is treated by some people as spoilage 
of the language, while by other people as its enrichment, F. Guttinger comes to 
the conclusion that it is explained by the difference of approach with scholars and 
poets. Scholars see in translation a means of knowledge a foreign culture. They 
wish to reach maximum understanding of the original through a word-for-word 
translation, which is accompanied by numerous notes and commentaries. For poets, 
on the contrary, translation is a pleasure which is reached thanks to the emotional 
empathy. The sympathies of F. Guttinger are obviously with poets. He refuses 
the scholars’ claims for a more accurate reproduction of the original, pointing 
that any translation is interpretation of the content and form of the original in 
the translator’s apprehension. That is why the translator has no reasons to refuse 
from creation a full-value literary work for the sake of an apparent similarity to 
the original. Translation is always an interpretation. And this circumstance puts 
obstacles in the way of machine translation.

This idea is further developed in the second section of the book which is 
devoted to poetic translation. F. Guttinger discusses here the reasons of the principal 
multiplicity of translations of one and the same text giving consideration to three 
main factors. The first among them is what lias been mentioned above -  different 
interpretation of the text by different translators. The second reason for this multiplicity 
is non-coincidence of the meanings of corresponding words in the two languages (for 
example, the German word “Abend” and the English word “evening”). And, the third 
factor is the choice of the type of translation by the translator, the goal he wants to
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reach. The example is the problem of translating an English combination “fish and 
chips” used as a symbol of petit bourgeois way of life. In the German language, a 
similar symbol is not fish and chips, but “Wurst und Brot”, i.e. “bread and sausage”. 
Here, F. Guttinger thinks that the translator can choose one of the five solutions:

1. Just to omit the difficult place, and this, strictly speaking, can not be called 
translation at all.

2. To give a word-for-word translation with the risk that it will mean nothing 
for the reader, and thus in its influence is equal to the absence of translation.

3. To translate as “Wurst und Brot” having changed both the designation and 
the designate, but retaining the initial function.

4. To provide a word-for-word translation with an additional explanation, 
like “this inevitable fish and chips” in the text or in the note.

5. To do with an explanation, like “one and the same cheep food” without 
translating the word-combination itself.

In the practice, the translator has to make this or another choice depending 
on many factors [3].

Especially clear is the necessity to render not only the sense but also the 
influence on the reader in translation of a pun (play on words). F. Guttinger 
brings a whole series of examples of unsatisfactory translations, where the play 
on words has been lost and the translator failed to render not only the influence 
but also the sense itself.

Tilings are more complicated with meaningful names that are not infrequently 
given by the authors o f literary works (for example, Shakespearean Aguecheek, 
Touchstone, Parolles, etc.). In principle, for the retention of the influence on the 
reader, they must be changed by meaningful names in the language of translation. 
However, it may become inappropriate if it is clearly indicated in the original the 
national reference of the character (the Englishman Smith can not be called in the 
German translation as “Schmidt”).

At the end of this section, F. Guttinger considers two more questions of 
translation practice connected with the perception of the text o f translation by the 
reader. The first of them involves spelling of English names in German translations. 
This involves such names that differ only slightly in spelling (the English George 
and the German Georg). Stating that in both the studies, there are also completely 
coinciding names (Ральф, Артур, Роберт), F. Guttinger comes to the conclusion 
that purely English names must be preserved in translation, and those that exist 
in the German language too, must be given in their German form. The second 
question is connected with a frequent use of title words before English names 
“M r”, “Mrs and “Miss”. Though in the German language, there are corresponding 
titles F. Guttinger considers that their use often sounds ironically, which effect is 
absent in the English original. That is why, in most cases, “M r Graham Green” 
will be merely “Graham Green” in the German translation.
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The tliird section of the book is devoted to “translator’s friends”, i.e. various 
sources of information that a translator uses in his work. Here, he considers various 
types of dictionaries and reference books, as well as the possibility of using 
fortunate findings and formulations of other translators and authors o f original 
works. The author brings a number of convincing examples showing how vast and 
at the same time deep the knowledge of a translator of any literary work should be.

O f doubtless practical interest is the fourth section of the book where the 
author tries to reveal the main causes o f mistakes in translation. Here, he is 
not interested in mistakes that are caused by the insufficient knowledge of the 
translator, nor in the occasional inaccuracy. His object is the sources of regular 
mistakes that are made by qualified translators. By a great number of interesting and 
convincing examples, F. Giittinger demonstrates the mistakes of the translators that 
are caused by the following: non-use of a dictionary, absence of attention of logical 
ties between the separate elements in the text of translation, lack o f sensitivity to 
the emotional shades and associations of a word in a particular context, absence of 
understanding of a transferred use of some word, failure to discriminate between a 
free choice of the author of the original and the grammatical forms that are imposed 
on him by the language as compulsory or most commonly used.

A considerable volume in the book is taken by its last, fifth, section where 
the author studies a great number of concrete problems of creating a full-value 
text in the TL:

-  the use of words that do not have correspondences in the SL (though in 
the English language there is no word that would correspond in meaning to the 
German “leise”, this latter should be used in translations as often as in the original 
German texts);

-  the choice of the form of address in accord with actual relations between 
the interlocutors (translation of the English “you” by the German “du” and “Sie” 
or omission of the address in ambiguous cases);

-  the desire to point to belonging of the original to an old historical epoch 
can not be reached by the use of archaisms that are not clear to a modem reader 
and not preserving the influence of the original on its contemporaries;

-  preservation in translation of the colloquial style of the original, the more 
so because many everyday objects have no colloquial names (and translators often 
have some prejudice against colloquial lexis);

-  careful use of loan words, taking into consideration that they play a different 
role in the German language than in the English language (many loan words belong 
to colloquial style: “das Telephon”, instead of “derFem sprecher”);

-  substitution of very often used “he said” by a variety of German verbs of 
speaking;

-  omission of territorial dialectal words or substitution of them by common 
parlance (the same is in rendering the contaminated speech of foreigners);
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-  rendering of English “strong language words” by the corresponding German 
words;

-  possession of special knowledge for rendering professional dialectal words;
-  the use of a natural word order in the German language (without copying 

the direct word order of English sentences), which may sometimes require also 
the change of the succession of some phrases;

-  preference of shorter variants where possible;
-  constant desire to perfection of active use of the native language.
As one can see from this survey, the work of F. Guttinger contains rich 

material which is of interest not only for translators from English into German, 
but also for other theorists and practitioners of translators.
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Статья посвящена взглядам на вопросы теории и практики 
перевода швейцарского теного Ф. Гюттингера.

УДК 80.001.85 (075)

Е. В. Емельянова

УЧЕТ ЛИНГВОКУЛЬ ТУРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ АУТЕНТИЧНОГО ТЕКСТА В 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ

В наст оящ ей ст ат ье авт ор дает  анализ особенност ей  
аутентичного текста с позиции лингвокулыпурологии и определяет 
основные направления работы по формированию социокультурных 
навыков.

При отборе материалов для формирования коммуникативной иноязычной 
компетенции переводчиков наибольшую ценность представляют аутентичные 
материалы. Аутентичные материалы должны отвечать следующим критериям: 
адекватность страноведческим реалиям; тематическая «маркированность»; 
информационная наследственность; соответствие жизненному и речевому 
опыту обучающихся.

Н аиболее оптим альны м  м атери алом  для сои зучен и я  язы ка и 
культуры является текст, репрезентирующий социально-культурный фон: 
художественные и информативные тексты, газетные и журнальные статьи. 
Рассмотрим подробнее процесс формирования социокультурной компетенции 
с использованием выбранного нами аутентичного текста.

С лингвокультурологических позиций мы можем определить текст как:
-  структуру лю бого законченного и связного, независим ого и 

грамматически правильного высказывания;
-  речевой акт или ряд связных речевых актов, осущ ествляемых 

индивидом в определенной ситуации;
-  единство, которое подразделяется на законченные высказывания;
-  п р о и з в е д е н и е  р е ч е т в о р ч е с к о г о  п р о ц е с с а , о б л а д а ю щ е е  

завершенностью, объективированное в виде письменного документа, 
обработанного в соответствии с типом этого документа. Мы имеем в виду 
художественные тексты, публицистику, научную литературу, техническую 
и справочную литературу и многие другие способы подачи информации. В 
лингвокультурологическом плане языковой текст является компонентом
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этнокультурной реальности, в котором в объективной знаковой форме 
воплощены продукты прошлой и настоящей речевой деятельности субъекта, 
имеющие нормативно-регулятивное и ценностно-ориентационное значение.

Таким образом, текст является не только носителем определенной 
информации, он выступает как необходимое условие этнокультурного 
устройства социума. По своим экстралингвистическим признакам текст 
является основной единицей речи, выражающей законченную мысль. С 
этой позиции мы можем рассматривать предложение как частный случай, 
как особую разновидность текста. Принципы построения текста относятся к 
системе языка, значит, мы можем утверждать, что текст является не только 
единицей речи, но и единицей языка. Рассматривая текст с точки зрения его 
содержания, мы исходим из того, что текст есть чужая мысль, выраженная 
в предметно-знаковой форме, продукт объективации сознания, который 
декодируется в условиях коммуникации [1, 282]. В связи с этим в качестве 
смыслообразующих элементов текста можно выделить коммуникативную 
интенцию говорящего (ядро, тема, фокус); систему программ, организующую 
его компоненты в единое целое; осмысление текста адресатом в результате 
контекстно-ситуативного анализа. Содерж ание текста создается не 
только собственно знаковой формой, но и ситуацией жизнедеятельности, 
взаимоотношениями адресанта и адресата, их профессиональной подготовки, 
а также расчлененной во времени последовательностью речевых действий. 
Сознание человека легко соединяет то, что соединено в предмете, хорошо 
ему известном. Поэтому один и тот же текст неодинаково воспринимается 
различными категориями читателей. В зависимости от профессиональной 
подготовки, жизненного опыта, уровня и типа культуры одни легко 
восстанавливают эксплицитно невыраженные слова, для других текст 
остается непонятным. Связность текста, его смысловая и лингвокультурная 
целостность обеспечиваю тся определенной тематикой и включением 
таких механизмов смысловой связи, которые выработаны данным типом 
лингвокультуры и закреплены в сознании ее носителей, хотя не всегда имеют 
внешние показатели на уровне естественного языка. Художественный текст 
ориентирован на творческое восприятие. Автор зачастую вместо текстовых 
связок создает смысловые мостики в области подтекста, заставляя читателя 
включать в действие неосознаваемые механизмы лингвокультурного синтеза, 
сотрудничать с ним, чувствовать себя соучастником творческого процесса.

Любой текст, будь то краткая надпись, найденная при археологических 
раскопках, философский трактат, современный деловой документ или 
рекламный слоган, представляет собой особого рода предмет, который наряду 
со смыслом -  сообщением (что и делает его собственно текстом), имеет еще 
и смысл -  ценность, объединяющий его в одну группу с другими предметами
-  носителями смысла (к ним как раз и относятся культурные универсалии).
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То, что мы называем лингвокультурным смыслом текста, оказывается весьма 
неоднородным феноменом. Значительную часть его образует содержащееся в 
тексте сообщение -  то, что хотел сообщить автор, раскрывая свою проблему 
и тематику высказывания. Это наиболее устойчивая часть, менее всего 
подверженная изменениям. Другой частью является смысл, определяемый 
ценностью данного текста в системе всех остальных лингвокультурных 
феноменов того общества, в котором он функционирует. Этот смысл 
создается всем обществом, общественным сознанием, определенными 
историческими условиями и соответствующим уровнем культуры. Каждая 
эпоха создает новые смысловые пласты, носителем которых опять-таки 
будет являться текст. Лингвокультурный смысл -  ценность всякого текста 
определяется его положением и функционированием в социальной структуре 
общества, отношением к нему различных сил, участвующих в реальных 
жизненных процессах. Лингвокультурологически насыщенный текст имеет 
мотивационную личностную значимость для обучающихся. Работая с 
текстом, в зависимости от его содержания и тематической направленности, 
мы активизируем следующие группы мотивов: социальные; интеллектуально
познавательные; профессионально - целостные; эмоциально - эстетические; 
морально -  этические; коммуникационные; статусно -  позиционные. Работа 
с художественным текстом, предназначенная для формирования социально
культурных навыков, может реализоваться по двум направлениям.

1. Выделение отдельных явлений культуры в данном историческом 
периоде, а затем обращения к художественному слову текста, в котором и 
воплощены особенности национального видения мира.

Национальное впденне мнра

2. Выделение в тексте лингвокультурологических единиц и образов 
художественной речи, затем знакомство с явлением культуры различных 
уровней, после чего следует понимание национальной картины мира.

Лннгвоку ль тура 
художественное слово

Явление культуры

Национальное видение !\nq>a
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Такой подход еще раз подтверждает взаимосвязь и взаимодействие 
явлений культуры и языка, как отражения этого явления.

Любой текст помимо страноведческих реалий, несет в себе информацию
об особенностях национального мировоззрения, психологии и менталитета 
носителей языка, а также особенности восприятия окружающего мира.

Так как сам язык существует, живет и развивается в общественном 
сознании, в сознании народа, говорящего на нем, поэтому отражение и 
восприятие фактов и событий реального мира у разных народов имеет 
больш ую  вариативность, наличие которой связано со специф икой 
ж изнедеятельности данного народа, с существованием определенных 
этнических стереотипов, влияющих на процессы восприятия.

Межнациональные расхождения наблюдаются в основном на 3 уровнях:
-  чисто языковом или лингвоэтническом (реалии, языковые стереотипы, 

речевой аспект и т.д.);
-  содерж ательн ом  или н ели н гвоэтн и ческом  (учет специф ики 

национального образа адресата речи: индивидуально -  личностные 
свойства участника коммуникации и его социальные характеристики);

-  паралингвистическом (особенности кинетики, проксемики).
Перечисленные этнокультурные расхождения занимают определенное

место в коммуникативно познавательной деятельности личности и влияют 
на процесс восприятия, например:

Der Blackout einuudsechzig war wie eine Explosion.
О каком сюрпризе шестьдесят первого года идет речь? Конечно же, 

носитель языка (в данном случае представитель немецкой этнокультуры) 
поймет, о чем идет речь (речь идет о закрытии границы между Восточным 
и Западным Берлином), так как исходный текст (оригинал) рассчитан на 
информацию, которой располагают носители языка. И это обстоятельство 
должно учитываться при восприятии текста представителем другой 
этнокультуры, изучающим немецкий язык.

Frauleinhort zu von morgens bis abends GeschichtenvonRegimentsdamen, 
langst verstorben und vergessen ... G eschichten von blauen B riefen und 
Beforderangen.

Словосочетание der blaue Brief имеет в немецком языке устойчивое 
иносказательное значение: уведомление об увольнении с работы, службы.

E r uberfuhr alle  V erkehrszeichen; er kum m erte sich  nicht um  die 
heransturzenden Schupos [2, 182].

die Schupo - сокращение для «die Schutzpolizei».
Er hatte die Schrebergarten liinter sich und kam auf die Landstrasse. [2,205].
der Schrebergarten - небольшой сад с летним домиком, названный по 

имени врача Д. Шребера.
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Таким образом, мы видим, что отсутствие у реципиента необходимой 
предварительной информации приводит к хорошо известной всем нам 
ситуации, когда слова понятны, но не понятна суть сказанного. Расхождения в 
прединформированности между носителем языка и изучающим иностранный 
язык носят лингвоэтнический характер и относятся к области культурно
исторических знаний, которые необходимы изучающим немецкий язык для 
осуществления успешной коммуникативно-познавательной деятельности.

Очень часто приходится сталкиваться с данной проблемой при 
работе с газетными аутентичными текстами, т.е. для них характерно то, 
что информация в них рассчитана на носителей языка, как носителей 
определенной этнокультуры.

Поэтому, в случае межкультурного общения посредством текста, 
необходимо учитывать не просто адекватные средства мысли на иностранном 
языке, межъязыковые соответствия и трансформации, но и инокультурный 
м енталитет. Знание всех национально культурных особенностей  и 
коннотативных тонкостей моральных, правовых, этических и других 
норм конкретного общества является одним из наиболее важных условий 
восприятия аутентичных текстов, а, значит, осущ ествления речевой 
деятельности и достижения успешности выполнимых речевых действий.

Итак, для адекватного восприятия аутентичных текстов необходимо 
им еть п редставлен и е о нац и он альн ой  пси хологи и  адресан та , его 
мироощущениях, обычаях, предрассудках и стереотипах национального 
мышления, потребностях -  одним словом, всего того, что принято называть 
национальным образом адресата или этнокультурными особенностями. 
Так, например, в исторических романах И. Есенберлина, И. Калашникова, 
М. Ауэзова можно узнать о специфике быта и культуры кочевых племен; 
типологически близкими являются сказки многих народов; произведения 
великого Г. Гейне дают представление о жизни рабочих средневековой 
Г ермании.

Для того, чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения 
всем видам речевой деятельности, важно научить обучаемых различным 
операциям  с м атериалам и текста, разнообразны м  м анипуляциям  с 
разнохарактерными единицами -  предложением, сверхфразовым единством, 
субтекстом и текстом с учетом жанровых и стилистических особенностей 
определенного класса исходного (образцового) текста, навыкам и умениям 
дифференциации, реконструирования, трансформации и конструирования 
языковых единиц в решении определенной учебной задачи (например, 
пересказа текста, его использования в коммуникативно обращенном устном 
монологическом высказывании, диалоге, письменном сообщении и т.д.).

Однако мы не должны забывать, что перед переводчиком при работе 
с текстом стоят более широкие задачи. В этой связи уместно остановиться
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еще на одной функции текста как инструмента общения. Мы имеем в 
виду аксиоматическое положение теории речевой деятельности, согласно 
которому речь -  не самоцель, а «средство, оружие и почти всегда предполагает 
неречевую цель» [3,29]. Иными словами, целью речевых действий является 
оказание необходимого регулятивного воздействия на адресата, вызов 
определенного коммуникативного эффекта, результатом которого могут 
стать новые знания, убеждения, сопереживание, эмоциональное состояние, 
действия и поступки. Орудием такого воздействия, средством достижения 
коммуникативного эффекта оказывается текст, созданный и переданный 
отправителем и воспринятый адресатом. Следовательно, аналогичность 
функций исходного и переводного текстов, каждого в своей сфере, прежде 
всего, должна выражаться в аналогичности их регулятивного воздействия 
на своих адресатов, в аналогичности вызываемых ими коммуникативных 
эффектов. В процессе речевого общения (какодноязычного, таки двуязычного) 
его эффективности препятствуют различия в мировоззрениях, убеждениях, 
знаниях, жизненном опыте, привычках, психологических особенностях 
общающихся. Эти препятствия абсолютно естественны и преодолеваются 
в ходе речевой коммуникации с большим или меньшим успехом. Более 
того, сама коммуникация, в конечном счете, направлена на преодоление 
какой-то части этих различий, ведь без этого многие акты речевого общения 
потеряли бы смысл. В двуязычной коммуникации к естественным социально
личностным барьерам добавляется лингвоэтнический барьер -  расхождение 
в языках, закономерностях их функционирования, в культурах общающихся. 
Задача переводчика состоит в том, чтобы нейтрализовать этот и только 
этот, т. е. лингвоэтнический барьер. Переводчик должен нейтрализовать 
только те препятствия на пути эффективной речевой коммуникации 
разноязычных ее участников, которые вытекают из их принадлежности к 
разным лингвоэтническим коллективам. Перевод, таким образом, является 
чисто лингвоэтнической ретрансляцией. Специалист -  переводчик должен 
анализировать и сопоставлять лингвистические, структурные, жанровые и 
социокультурные особенности иноязычного и родного дискурса, предметные 
и фоновые знания отправителя и получателя высказывания, факторы 
коммуникативной ситуации, чтобы определить степень необходимой 
адаптации переводного текста. С этой точки зрения мы можем говорить об 
особенностях уже известных нам умений с позиции формирования медиа- 
дискурсивной компетенции студентов переводчиков:

-  сравнительный анализ в деятельности переводчика направлен не 
только на понимание, интерпретацию текста, но и на выработку стратегии 
перевода, как прямого, так и обратного;

-  сопоставительный анализ текстов по специальности осуществляется 
переводчиком с дискурсивных позиций, то есть охватывает более широкий
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спектр факторов, оказывающих влияние на создание высказывания автором, 
на понимание данного высказывания переводчиком и на его перевод для 
нового получателя;

-  при сопоставительном анализе исходного текста переводчик 
должен выявить как то, что является общим для отправителя и получателя 
высказывания, так и то, что является различным и потребует соответствующих 
преобразований при переводе высказывания на родной или на иностранный 
язык (а различным как раз и являются те культурные универсалии, которые 
отражают самобытность и неповторимость определенного языкового 
сообщества).

Развитие личностно-ориентированного поликультурного подхода в 
обучении иностранному языку обеспечивается интенсивностью работы с 
текстами, культурно важными с точки зрения их прецедентного статуса 
в исходной культуре, имеющими актуальное значение и культурно- 
воспитательную ценность. Ни в коем случае не следует пренебрегать такими 
видами текстовой информации, как реклама, схемы и карты, таблицы, 
графики, расписания разного рода, путеводители, различные программы и 
указатели. Такая информация, в силу своей наглядности и экспрессивности, 
помогает быстрее распознать и усвоить культурно-специфические 
особенности, скрытые в ней.
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СКУЧНОЕ КИНО -  НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ГОЛЛИВУДА

В настоящей статье автор указывает на современные проблемы 
драматургии в западном кино и его тенденциях.

Весь мир охвачен голливудским кинематографом. Сам Голливуд 
охвачен финансовым кризисом. Может быть, и не это основной фактор 
перемен в качестве кино, хотя «на земле весь род людской чтит один 
кумир священный». Но за пару лет это качество стало иным, что заметнее 
с каждой премьерой. Причем речь не о сокращении бюджетов на проектах 
или гонораров у кинозвезд. Они остались прежними. Речь об идеологии, 
прежде всего о драматургии, о том, как на глазах изменились, так сказать, 
сценарные основы Голливуда.

Опять же дело не в преобладании «низких» жанров. Комикс-франшизы, 
вампирские мелодрамы, «улетные» комедии, прочая 3D-продукция для 
самых маленьких живет своей вечной и почти неизменной жизнью. Туда все 
магнитные бури с поверхности земли доходят в последнюю очередь. Сильнее 
всего драматургический коллапс сказался на имиджевых, репрезентативных 
проектах -  на том «серьезном» голливудском кино, которое призвано жить 
дольше двух прокатных уик-эндов и предъявлять миру мир не понарошку, а 
по-взрослому. При такой постановке вопроса вряд ли стоит ориентироваться
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на сиюминутные награды, будь то каннский приз, «Золотой глобус», «Оскар». 
Интереснее, чем и как вспомнится сегодняшний день кино в иные времена.

Вот неполный, но все же довольно внушительный список новейших 
драматических мировых премьер из Америки (алфавит в киноискусстве 
мало что дает, потому перечисляю по убыванию хронометража): «Волк с 
Уолл-стрит» (180 мин.), «Афера по-американски» (138), «Капитан Филлипс» 
(134), «12 лет рабства» (133), «Дворецкий» (132), «Она» (126), «Спасти 
мистера Бэнкса» (125), «Август» (121), «Уцелевший» (121), «Далласский 
клуб покупателей» (118), «За канделябрами» (118), «Охотники за 
сокровищами» (118), «Небраска» (115), «Внутри Льюина Дэвиса» (104), «Не 
угаснет надежда» (101), «Жасмин» (94), «Гравитация» (90), «По признакам 
совместимости» (90), «Станция «Фрутвейл» (90). Драмы разного рода -  от 
фантастики до войны. Тем не менее их очень многое объединяет, за редким 
исключением. В принципе, делая сейчас некоторые выводы, хотелось бы 
постоянно иметь в виду эту оговорку: «за редким исключением». Она далее, 
надеюсь, будет объяснена. Но это не анализ отдельных произведений, а 
именно попытка обобщить увиденное.

Тринадцать из перечисленных фильмов длятся вокруг двух часов 
нашей с вами зрительской жизни (рекордсмены -  вокруг трех часов). Тоже 
тринадцать (но не те же самые) сняты либо как байопики, либо «на основе 
реальных событий». Значит, это вполне очевидные вещи. «Реальные» 
сенсации в художественном кино шли в ход с самого его начала. Еще в 
1894 году в кинематоскопе Эдисона показывали инсценированную «Казнь 
Марии Стюарт». Но это был именно аттракцион, короткий и страшный, 
поражавший воображение. Когда дальше в 30-е годы XX века Джон Форд, 
родившийся как раз в 1894 году, снимал «Марию Шотландскую» или «Юного 
мистера Линкольна», он при любом хронометраже знал: публика скучать 
не будет. Его задачей была не фактография, а ее осмысление, то или иное 
(как мы помним. Форд был католиком). Собственное высказывание на языке 
кино. Сегодня «реальные события» отличаются от жанровых аналогов даже 
совсем недавнего прошлого.

Всего пять-десять лет назад в байопиках типа «Рэй» или «Переступить 
черту» сюжет имел «выбранные авторами» драматургически оправданные 
начало, середину и конец. Он обрывался на «высокой ноте», на 
«преодолении», на чем угодно, но -  по какому-то замыслу. А «За 
канделябрами» или «Далласский клуб покупателей» уже обязательно доводят 
нас до «естественного финала», то есть до смерти человека, знаменитого 
или не очень, который жил и умер. И плетется драматургия не только вслед 
за биографией. Ей бы хоть за что-то ухватиться -  за сомалийских пиратов, 
торговцев краденым конца 1970-х, рождение фолк-рока в начале 1960-х 
или розыск произведений искусства на исходе второй мировой войны. Она
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тут же начнет подробную реконструкцию, уточнит все детали и факты, и 
дотошность станет главным предметом ее гордости вместо захватывающей 
интриги.

Почти все новые драмы в связи с этим абсолютно предсказуемы. 
Если свободный человек попал в рабство, он должен быть спасен согласно 
собственным мемуарам. Если кто-то откуда-то выехал (вылетел, выплыл), 
он обязательно куда-нибудь приедет (приплывет, прилетит) и расскажет об 
этом. Будь ты волком с Уолл-стрит или ковбоем, умирающим от СПИДа, ты 
поднимешься и упадешь или, наоборот, упадешь и поднимешься, третьего 
не дано -  но ты поделишься с народом информацией. Так было и раньше, 
когда сценаристы по большей части придумывали людей и обстоятельства, 
но тогда зрительскую зевоту можно было отнести на счет неудачной 
выдумки, неумелой режиссуры, плохой актерской игры. В последнее время в 
кинозале не радует даже собственная проницательность. Поскольку сюжеты 
в большинстве взяты из жизни, предсказуемой тем самым оказывается сама 
жизнь. И все ее проявления. А так ли это?

Парадокс в том, что голливудская режиссура все изощреннее, 
операторское мастерство великолепно, числу уникальных актерских работ 
на квадратный метр экрана можно только позавидовать и бесполезно их 
перечислять. Монтаж, грим, костюмы, рыжие коты, аутентичный реквизит 
1926 или 1962 года практически безупречно удаются молодым и старым, 
знаменитым и начинающим, белым и черным. Мало того, когда смотришь 
без дубляжа, не прокатные, а «левые» копии драм, обнаруживаешь, что 
речь в американском кинематографе большей частью, мягко говоря, 
«неконвенциональная», непарламентская. А попросту, все -  от «морских 
котиков» и безработных до президентов и мультимиллионеров -  со страшной 
силой ругаются матом, практически на нем и разговаривают. Проблема не в 
политкорректности, не в цензуре. Диалоги в фильмах живые, подчас очень 
остроумные и тоже, как правило, точно окрашены эмоцией -  космонавта 
в невесомости или обанкротившейся истерички. Все в кино хорошо, а вот 
драматургия буксует.

Сценаристы стали бояться игры воображения. Они убеждены, что их 
основная обязанность -  ползучая достоверность антуража, будто за каждый 
сюжетный поворот им придется предстать перед федеральным судом. Если 
Дисней когда-то с боем вырвал у Памелы Трэверс права на экранизацию 
«Мэри Поппинс», то сегодня на экране каждая их встреча, фрагмент 
переписки, менявшиеся отношения на протяжении многих лет обязаны иметь 
документальное подтверждение (не дай бог наследники в суд подадут!), а в 
истории с капитаном американского сухогруза, которого тоже, как и Диснея, 
играет Том Хэнкс, должны быть перечислены все пункты мореходного, 
сомалийского, европейского и прочих законодательств (откуда шел сухогруз.
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куда шел, почему оказался в бедственном положении -  всё с подписью и 
печатью). Совсем вроде бы недавно братья Коэн сочинили -  даже не для 
себя -  смешной авантюрный сценарий «Гамбит», но уже в последней работе 
их история жестко привязана к мемуарам реального фолксингера Дэйва 
Ван Ронка. И если опять же придуманный маленький еврейский праведник 
в их прежнем «Серьезном человеке» был «изменчивым, как дети, в каждой 
мине», то сегодня Льюин Дэвис стал «человеком без свойств», весь интерес 
к которому возможен лишь через антураж начала 1960-х.

Даже легкий авантюрный сюжет тонет в деталях реконструированного 
быта. Ведь страшно себе представить, что легендарная «Афера» (1973) 
Джорджа Роя Хилла, которая, кстати, длилась немногим меньше нынешней 
«Аферы по-американски», вместо своих человеческих перепалок и мести, 
«поданной холодной», все это время занималась бы уточнениями, почему 
«плохой полицейский» просто тихо щиплет Ньюмена и Редфорда и никуда 
не лезет. И выдавала бы целые электронные таблицы, как в эпоху Великой 
депрессии играли в покер, а как делали ставки на скачках в букмекерских 
конторах. Длилась бы она тогда не меньше пятнадцати суток и уж точно 
не стала бы легендарной. А ныне примерно в такой же ситуации, только 
сорок лет спустя, совсем неглупый фильм с сюжетом на час с небольшим 
позволяет себе растекаться и растекаться в оговорках, как ФБР в конце 1970-х 
перешло от торговли краденым к коррупции в верхах. И все протоколирует. 
«Аутентичный» быт эпохи тоже лезет в глаза значительно сильнее, чем 
точная актерская игра, а шутки рассасываются в логике протокола.

В ситуации ползучей достоверности пропадает необходимость 
заинтересовывать историей, выстраивать ее от начала к середине и далее к 
концу, делать ее плотнее, стройнее, а в целом все высказывание -  личным. 
Придумывать свою собственную композицию сюжета в форме фуги, сонаты, 
сюиты, да хоть хэви-металл, но с темой, противосложением, мелизмами, 
каденцией, разработкой, репризой... А зачем это делать, если «жизнь уже 
все придумала за нас»? Поэтому фильмы тянутся за действительностью 
буквально до бесконечности, и 180 минут -  отнюдь не предел, особенно 
если учесть, что Джордан Белфорт умирать не собирается, продолжает 
свои финансовые экзерсисы, многое может порассказать позднее и на волне 
«реальных сенсаций» готов штамповать сценарии бочками. Все понимают, 
что он -  ничтожество, прекрасно сыгранное Ди Каприо, но никто не 
решается отодвинуть его в сторону и добавить сатиры. Хотя бы такой, как 
в «Барри Линдоне» Кубрика, когда само это ничтожество -  автор «сатиры» 
на самого себя. Никто уже не решается ни на пародию в «Великом Гэтсби», 
ни на жанр вообще, но чем он мог быть после откровенной мелодрамы 
1974 года с Робертом Редфордом и Брюсом Дерном, если прошло сорок лет, 
а кино научилось с тех пор лишь 3D-снежинкам и фейерверкам? Жанровые
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мотивы в драме стали казаться безответственными, а лакуны, ирония и любое 
посягательство на материю времени -  подсудным делом.

Но у времени нет материи, и не исключено, что самого его тоже нет. 
Потому достаточно странно выглядит, когда великий -  по умолчанию -  
голливудский сценарист современности Спайк Джонз, успевший стать 
режиссером, ухитряется в новейших своих произведениях возводить ложные 
надстройки над отсутствующим сюжетом. Про нежелание жить писал 
еще Кальдерон, хронически писал Клейст, в кино полвека назад уточнял 
Мишель Девиль («Женщина в синем»). Еще больше в компьютерном плане 
уточнил во «Влюбленном Тома» малоизвестный француз Пьер-Поль Рендер в 
2000 году. Уже все сказано по теме мужского инфантилизма, какие 
спецсредства ни применяй. Но Спайк Джонз, пользуясь распространением 
Голливуда, внедряет в инфантильное сознание маменькиного сынка 
новейшие гаджеты вроде операционной системы «Саманта». И это становится 
«находкой» для тех, кто вообще никогда ничего не читал, не смотрел и ни
о чем не задумывался. Так что трудно быть уверенным с драматургической 
точки зрения, что «помощь друга» Содерберга, за один день сократившего 
фильм Джонза с двух с половиной часов до двух ровно, была действительно 
помощью. Может, стоило уже, наоборот, сделать его непрекращающимся, 
если новые поколения до такой степени испуганы самой возможностью 
чем-то делиться с людьми, что-то самостоятельно структурировать и даже
-  страшно подумать -  фантазировать и воплощать?

Но, может, непрекращающаяся банальность постепенно обрастет 
живыми наблюдениями, тонкостями, само иронией? Увы, в этом направлении 
пока тоже виден только регресс. Например, в «афроамериканской» 
направленности кино было вроде бы много стадий и дело дошло до фильмов 
Спайка Ли, целиком построенных на самоиронии, невзирая на цвет кожи, 
глаз и волос («Не пойман, не вор»). Но сегодня... Прямо по курсу -  «12 лет 
рабства» и «Дворецкий», оба прекрасно сделанные, прекрасно сыгранные.

В «Дворецком» вообще в ролях некоторых американских президентов 
и их жен на минуту, на секунду появляются такие величины, как Робин 
Уильямс, Алан Рикман, Джон Кьюсак, Джейн Фонда, Лив Шрайбер, а в 
крошечной непрезидентской роли сама Ванесса Рэдгрейв. Но все это коллаж 
из «белых», у которых есть лишь лица кинозвезд, и нужно предъявить их в 
портретном гриме. Тогда весь интерес публики будет состоять в радостном 
опознании. Да и в фильме «12 лет рабства» она будет наблюдать в лучшем 
случае за тем, «как неожиданно» выступили Майкл Фассбендер или Брэд 
Питт. Сюжеты тут не просто несложные -  они сводятся только к теме. Что 
полтораста лет назад, что на протяжении почти всего XX века максимально 
доходчиво разъясняется, как скверно вели себя с черными белые. И больше 
ничего. Любая ситуация или коллизия часами бьет только в одну эту точку.
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без отклонений. У людей заводятся жены, рождаются дети, кто-то умирает, 
кого-то убивают, меняется мода, появляются холодильники и мобильники, 
но фильмы, как катком, проходятся по всем сложностям и сводят их к одному 
ровному покрытию -  борьбе черных за свои права.

В сравнении с фильмом «12 лет рабства»: всего пару лет назад в «Джанго 
освобожденном» Квентин Тарантино явил миру огромную «общую идею»
о том, что страшнее любого «белого» является прирученный им «негр». Он 
говорил не о расах, а о том, что на расовую тему творится у нас в мозгах, 
делал это без ограничений. За что его, как обычно, многие осуждают. Но 
фильм его по-настоящему приключенческий, хоть и придуманный от начала 
до конца, в нем масса нюансов, не сводимых к пресловутой «теме». Да и 
трехлетней давности «Прислуга» Тейта Тейлора, произведение скромное, 
тем не менее «тему» пожилой негритянки, посмевшей присесть в автобусе 
в эпоху сегрегации, раскрывала сугубо психологически, через мельчайшие 
нюансы поведения -  и делали это не только артисты, это было заложено в 
сценарии. Сегодня сценарий «Дворецкого» по мотивам статьи из «Вашингтон 
пост», рассказавшей о реальном Юджине Аллене, который служил в Белом 
доме, рассчитан лишь на эпический размах постановки. А больше ни на что
-  но так, чтобы нынешний президент США прослезился. И он действительно 
прослезился. А остальным что делать?

Точно так же «тематично» ориентированы и фильмы совсем другой 
направленности. Да практически любой. Возвращаясь к Тарантино: в 
«Бесславных ублюдках» он дал волю своей мечте о всевластии кино -  так, 
чтобы оно у нас на глазах взяло и убило Гитлера в парижском кинотеатре. 
Не досмотрев фильм до конца, предсказать это невозможно. Но вот сегодня 
выходят «Охотники за сокровищами» о той же второй мировой, где сам бог 
велел, кажется, отдаться на волю приключений, тем более с редкого качества 
ансамблем исполнителей. Но в отличие от «Доброй ночи и удачи», где 
Джордж Клуни делал то, что хотел -  морально «убивал» сенатора Маккарти,
-  на сей раз он долго и подробно занимается культуртрегерством. Можно 
предположить, что американская молодежь ныне вообще не знает, что было 
две мировые войны, а не три, как показывают во многих фантастических 
фильмах, и Гитлер для нее лишь кличка смешного кота в Инстаграме с 
черным пятном под носом. Но повод ли это поставить просветительство над 
расследованием, превратить беллетристику в научпоп?

Даже Вуди Аллен в «Жасмин», которая многим нравится, дрейфует 
в сторону совершенно ему не свойственного морализма. Две неродные 
сестры -  неродные и по натуре, и каждая всю жизнь наступает на одни 
и те же, свои собственные, грабли. Одна -  вечная «служанка», другая -  
вечная «принцесса», и они никогда не выйдут из образа, почему и будут 
несчастны. Но это выводы уровня плоских психологических тестов, опять
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же поучительных, а еще совсем недавно («Вики Кристина Барселона») Аллен 
таким все же не был.

И Альфонсо Куарон когда-то был наглым и безбашенным и не 
следовал за правилами жизни, а навязывал ей свои («И твою маму тоже»). 
Но теперь, в уже признанной «Гравитации», он, поставив себе непростую 
драматургическую задачу -  космическое одиночество человека в открытом 
космосе, -  практически тут же от нее отказывается, предпочтя красивую 
картинку, режиссуру, актеров... И человек тут -  женщина (их жалко по 
определению), да еще и дочку похоронила, поэтому жить не хочет. На 
редкость «неизбитая» надстройка, а потом ей приснится сон с лицом 
Джорджа Клуни, который ее «спасет». Нечистота помыслов Куарона 
особенно заметна в сравнении -  уже многими проведенном -  с «Не угаснет 
надежда», где все то же самое обошлось без всякого космоса, а также без 
слов и страстей, рвущихся в клочки, но было гораздо четче, хотя и длиннее 
на целых двадцать минут.

А еще повсеместно в сегодняшних драмах присутствует финальная 
мораль, как октябрятский значок. Раньше она не была столь повсеместной. 
Теперь -  «идут пароходы, летят самолеты: слава мальчишу Кибальчишу», 
убитому Оскару Гранту, умершим от СПИДа Рону Вудрофу и Либераче, 
погибшим «морским котикам» поименно с постскриптумом, выжившим 
Маркусу Латтрелу и дехканину Гулабу, а также сомалийскому пирату Мусе, 
надолго севшему в американскую тюрьму. И тамошним искусствоведам в 
погонах, спасшим Гентский алтарь.

Обязательно воздается честь тем, кто позволил сценаристам жить 
припеваючи, при условии, что сами они позволяют вытирать о себя ноги. 
Похоже, теперь они этого даже требуют. Они так напуганы меняющейся -  и 
вовсе не предсказуемой -  реальностью, что это парализует мозг. Он цепляется 
за любой частный случай с подписью и печатью, лишь бы не выдавать общую 
идею. «Частный случай» -  это сейчас на знамени Голливуда как спасение 
и защита от «страха и ненависти», «страха и трепета», «страха смерти». Но 
ведь неголливудский Чехов больше ста лет назад объяснил, что жизнь без 
общей идеи называется однозначно, а именно: скучная история.

Скука -  новая, сиюминутная идеология Голливуда, «серьезная» и 
«общепринятая». Мы опять же минуем 3D-игрушки для маленьких, где 
постоянно что-то мельтешит. В момент финансового кризиса Голливуд 
не нашел ничего лучше, как застолбить именно ее в качестве точки 
драматургического отсчета. Скучно -  значит правильно. И эта вещь 
посильнее предыдущих политкорректности и семейности проектов. Именно 
ею вспомнится сегодняшний голливудский день в иные времена.

Однако Америка не была бы Америкой, если бы большинство подавляло 
все редкие исключения и даже в минуту полнейшей стагнации нельзя было
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заметить ростки «фиалок на заплеванном асфальте», слабые, но намеки на 
новый интерес. Потому что фактически скука, принятая как данность, -  это 
расписка в том, что искусство драматургии исчерпало себя. Оно больше не 
поражает воображение, не претендует на катарсис, хотя кое-кого еще трогает, 
и активно давит на слезу, и даже смешит иногда. Для Голливуда это значит, 
что нужно сойти с мертвой точки. Как? Есть несколько путей.

1. Вовсе отказаться от классической драматургии, как это сделано в 
«Не угаснет надежда». Весь сценарий 101-минутного фильма представлял 
собой тридцать страниц. Снять столько экстремальной человеческой жизни, 
по факту оправданной внешне (непредсказуемость океана) и внутренне 
(Редфорд), чтобы никому мало не показалось.

2. Довести классическую драматургию до греко-римской трагедии на 
вроде бы пустом месте («Август»), Но это «пустое место» должно оказаться 
такой шоковой терапией для привычных человеческих представлений, чтобы 
многие так и не поняли, кто в «Августе» плохой, а кто -  хороший, растерялись 
и возмутились: не могут же все быть плохими. Фильм констатирует вовсе 
не «отрицательность» персонажей относительно безусловных семейных 
ценностей. Он эти ценности отрицает, окончательно и бесповоротно. Смело. 
С тонким знанием обстоятельств. Поэтому не скучен.

3. Сделать драматургию наглее самой жизни, как это происходит 
в «Станции «Фрутвейл» и «По признакам совместимости». Некоторые 
огрехи, выше описанные, там присутствуют, но фильмы -  с совершенно 
различным эмоциональным настроем -  высмеяли те самые «тематические» 
предрассудки. В одном случае -  опасность быть обвиненным в расизме, в 
другом -  в антисемитизме. Они сгущают антиеврейские и антинегритянские 
мотивы, чтобы пробиться к сегодняшней непредсказуемой реальности. Они 
за ней не прячутся, не тащатся через пень колоду, а четко и ясно, грубо и 
смешно говорят, что им не нравится в традициях еврейской диаспоры или 
манерах чернокожей молодежи. Они гавкают на реальность. С ними можно 
иметь дело.

4. Когда драматургия уже как бы есть, но ее все равно как бы нет и 
никуда не денешься, можно чисто постановочно, по-режиссерски держать 
фигу в кармане, как это делает англичанин Гринграсс в американском 
«Капитане Филлипсе». Порочная практика «на основе реальных событий» 
с подписью и печатью неожиданно приобретает у него -  благодаря давно 
известной политической ангажированности -  лютую антиамериканскую 
интонацию, и фильм по «кислому», «пресному», «никакому» сценарию 
превращается из унылой констатации факта в ехидный анекдот, огульно 
отрицающий все финансовые, юридические и управленческие установки 
«цивилизованного мира». Фильм вроде бы серьезный, критический, а 
публика выходит и хохочет.
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5. Наконец, драмы с любимым в Голливуде жанровым уклоном -  
«война» и роуд-муви -  тоже имеют свой сценарный выход, чтобы публика 
не засыпала. Эго слово произносить опасно, но нужно иногда. «Уцелевший» 
или «Небраска» -  их больше, надо полагать, -  основаны на словах «честь», 
«честность». Путь может быть проделан от скучного сына к веселому отцу- 
алкоголику, страдающему Альцгеймером. Или от образцово-показательной 
базы американских «морских котиков» до глухой афганской деревни, где 
случается неожиданность, но всякий раз есть некий личный опыт, не снедаемый 
«объективностью», «взвешенностью», «благонамеренностью» позиции автора. 
Пусть эти произведения предсказуемы по определению, но в своем жанре 
они честны. Они как бы играют в войну или в дорогу, но это как проезд в 
троллейбусе: за билеты платят все, а едет каждый сам по себе, по своим делам.

Тем не менее, несмотря на остатки оптимизма, нельзя не заметить, что 
«сценарий... сценарий... сценарий», о котором всегда говорили в кино все 
нормальные люди, стал сегодня настоящим минным полем. Дело не в том, 
кто его сочиняет, а в том, что мозги любых сочинителей перестали успевать 
за технологиями. Страх ли тому причиной или что-то еще, только жизнь 
нельзя больше догонять. Играть в орлянку можно только с осознанием того, 
что игра идет в тихом тупичке. И где этот тупичок?
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ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПА ТТАРҒА 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАПАПТАР

Мацалада қазіргі кездегі публистикалардагы негізгі тенденциясы 
корсетілген және газеттің тақырыбындагы теориячьщ аспектісі 
қарастырылады. Газеттің тақырыбына талап ететіні жүйелілік 
классификациясы усынады, онда цазіргі пресса журналистары үшін 
таңырыпты дүрыстап ңүрау бірінші кезекте оңырмандардың керек 
мәліметті табуын жәрдемделді.

Публицистикалық тақырыпат -  мақала мәтінінен бүрын орналасып, 
оның мазмүнына ишара ететін күрделі қүрылым. Мақаланың оқылу- 
оқылмауы да осы қүрылымға тікелей байланысты. Оқырманның барлығы 
бірдей газет не журналды басынан бастап, соңына дейін толық оқымайды. 
Көбіне олар басылымның айдарларына жэне мақала тақырыпаттарына шолу
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жасап, өзіне қызықты болып көрінгендерін ғана зейін салып оқиды. Міне, 
сондықтан тілшілер мақалаларына атау беру ісіне ерекше ден қояды.

Публицистикалық тақырыпаттың негізгі ерекшеліктерінің бірі -  ол 
тек мэтін мазмүнынан хабардар етумен шектелмей, сонымен қоса басқа да 
көптеген қызметтер атқаруы. Осыған байланысты лингвистикада осы бір 
ерекше қүрылымга, оған қойылатын басты талаптар мен тақырыпаттардың 
атқаратын қызметтері төңірегіндегі зерттеулерге айрықша көңіл бөлінеді.

Публицистикалық тақырыпаттар ғалымдар еңбектерінің зерттеу нысаны 
болып келгені белгілі: эркім газет тақырыпатын эр қырдан зерттеп, оған 
өзіндік анықтама беруге тырысты. Мысалы, жазушы эрі лингвист Danuta 
Reah «The Language of Newspapers» еңбегінде келесідей түсінік береді: «The 
headline is a unique type of a text. It has a range of functions which specifically 
dictate its shape, content and structure. It summarizes the whole story in a minimum 
number of words, attracts the reader to the story and, if it appears on the front 
page, attracts the reader to the paper» [1,13]. AflR. E. Garst пенТ. M. Bernstein 
тақырыпатты жауап беруі тиіс өзіндік стандарттары бар ойды жеткізудің 
формасы етіп есептейді: «The headline is one of the best scales by which to 
measure the importance of a news story, at least in the editor’s estimation». Яғни 
«тақырыпат жаңалықтың маңыздылығын, кем дегенде редакторлық түргыда, 
бағалауға мүмкіндік беретін ақпараттың ең үздік көлемі болып табылады» 
[2, 103]. И. R Гальперин еңбегінде газет тақырыпатына мынадай анықтама 
берген: «The headline (the title given to a new item or an article) is a dependent 
form of newspaper writing. It is in fact a part of a larger whole. The main function 
of the headline is to inform the reader briefly what the text that follows is about. 
English headlines are short and catching, they compact the gist of new stories into 
a few eye-snaring words» [3, 302-303].

Г азет тақьфыпаты мен оның негізгі қызметтері ресейлік жэне отандық 
галымдар тарапынан да зерделенген: В. П. Вомперский [4], И. С. Стам [5],
В. В. Ворошилов [6], А. А. Тертычный [7], К. В. Прохорова [8], 
Д. А. Качаев [9], М. И. Шостак [10], Н. Е. Бухарев [11], 3. К. Ахметжанова,
А. Т. Таткенова [12], R Т. Қожабекова [13] жэне т.б. Зерттеушілердің газет 
тақырыпатына берген түсініктерінің осынша алуандыгына қарамастан, 
барлыгы да тақырыпат мақаладагы ақпаратты жинақтау жэне оқырманга 
білдірудің шагын формасы екендігінде түйіседі. Алайда публицистикалық 
тақырыпаттар жауап беруі тиіс міндеттерге келгенде, тіл мамандарының 
көзқарастары эр қилы.

Шетел галымдарының ертеректе шыққан еңбектерінде тақырыпаттар 
оқырмандар үшін мерзімді басылым беттеріндегі «жолбасшы» гана 
емес, сондай-ақ газетке ажарлылық сыйлайтын қүрал болуы керек деген 
қагиданы байқауга болады. Айталық, R.E. Wolseley жэне L.R.Campbell газет 
тақырыпаттары үшін келесідей талаптарды атап өтеді:
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1. Оқырманға мақаладағы жаңалық туралы мәлімет бере отырып, оның 
мүндай ақпаратты алғысы келе ме екенін шешуге көмектесу; сондай-ақ 
мэтіннің толық нүсқасын оқуға еліктіру.

2. Газет бетін типографиялық түрғыда тартымды ету. «Few persons would 
read a magazine ora newspaper that was nothing but solid reading matter» [14,330].

Осы ретте тақырыпаттардың реципиент өзіне қажетті ақпаратты уақыт 
жоғалтпастан табуы үшін, ең алдымен, оқырмандарға арналғандығын 
ескерген жөн. Сондықтан мақала атауы басылым беттеріне көріктілік пен 
тартымдылық сыйлауы міндетті деп айту қиын. R. Е. Garst пен Т. М. Bernstein 
зерттеулеріне сай, о баста америкалық газеттерде тақырыпаттар мүлде 
болмаған, себебі ол кезде реципиенттер, шын мәнінде, оларды басынан 
аяғына дейін оқитын. Кейін мерзімді басылымдар саны артып, сәйкесінше 
газет (не журналды) толық оқитын адресаттардың саны азайған соң ғана, 
редакторлар «мақаланың қысқаша мазмүнын» оның ең алдына шығарып, 
оны ірі қаріптермен ерекше белгілей бастаған.

Әрине, біз қазіргі тақырыпаттық кешендердің газетті біршама 
жүйелі эрі жинақы ететіндігін жоққа шығара алмаймыз. Алайда бүл белгі 
публицистикалық тақырыпат үшін міндетті талап болып табылмайды.

Ғалым W. L. Rivers 1964 жылы басып шығарған «The Mass Media: 
Reporting, Writing, Editing» атты еңбегінде де мерзімді басылым беттерінің 
тартымдылық мәселесі сөз етіледі. Автордың ойынша, тақырыпаттар келесі 
талаптарға жауап беруі тиіс:

1. оқырман көңілін өзіне аудару;
2. әңгіменің негізгі мэнін жеткізу;
3. жаңалықты символдық бағалау;
4. газетті тартымдырақ ету [15, 288].
Бүл топтастьфудың негізгі ерекшелігі -  мүнда авторлық баға сынды 

маңызды қосалқы қызметтердің бірінің сөз етілуі. Шынында да, журналист 
көбіне болып жатқан оқиғаға деген өз ойын публицистикалық шығармасында 
ашық жеткізе алмайды: ол тек ақпаратты бастапқы дереккөзінен қалың 
қауымға жеткізетін «ақ парақ» іспетті. Осындайда автор ашық түрде болсын, 
жасьфын мәнмәтінмен болсын, оқырманға өзінің көзқарасын тақырыпат 
көмегімен меңзей алады.

B.Westley жазған «News Editing» еңбегіне сай газет тақырыпаты:
1. Оқырманның өзіне қызықты ақпаратты іздеуін жеңілдету үшін 

жаңалықтарды индекстеу;
2. Жалғыз түрып (тақырыпаттың өзі ғана), реципиентке жаңалық жеткізе 

білу қажет [16, 114].
Мүнда да автор тақырыпаттың мақала мәтінінен бөлек түрып-ақ 

адресатқа оның негізгі ойы не идеясы жайлы мәліметтерді ықшам түрде 
жеткізе білу керектігін назарда үстайды.
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Тақырыпатқа жүктелетін міндеттерді R. Е. Garst пен Т. М. Bernstein 
өте қызықты суреттейді. Олардың ойынша, публицистикалық мақала атауы 
тіс емханасындағы тіс пастасының, болмаса қонақүйдегі сабынның сынама 
үлгісі іспеттес роль атқарады. Бүл үлкен бүтіннің кішкентай бөлшегі элеуетті 
түтынушыға өнім жайлы сенімді де толық ақпаратты жылдам эрі жеңіл түрде 
жеткізуге жэне мүны тартымды істей отыра, оның өнімге үйір болу сезімін 
тудьфуға арналған. Г азет тақьфыпатының мақсаты да сондай: анық эрі толық 
ақпаратты жылдам жэне тартымды жеткізе білу [2, 103].

Ал Daniel Dor болса, өзінің «On newspaper headlines as relevance 
optimizers» атты мақаласында израильдік «M a’ariv» үлттық газеті 
тілшілерінің мақалаларына берген атауларды басылымның бас редакторы 
бақылауынан өту барысын зерттей отыра, тақырыпаттың «талаптарға» жауап 
бермегендігі үшін баспаға бекітілмеген жағдайларын мысалға келтіріп, 
оларды саралайды. Нәтижесінде өз бақылауларының қорытындысы бойынша 
аталмыш талаптарды жүйелеп, топтайды. Оның пікірі бойынша, тақьфыпат 
мынадай өлшемдерге жауап беруі тиіс:

1) Неғүрлым қысқа болуы;
2) Анық, бір мағыналы жэне түсінуге оңай болуы;
3) Қызықты болуы;
4) Жаңа ақпарат үсынуы;
5) Оқьфманға белгісіз ақпаратты үсынбауы;
6) Оқырман үшін жоғары «баспасөздік маңызы» бар есімдер мен 

түжьфымдарды қолдануы;
7) Оқьфман үшін «баспасөздік маңызы» томен есімдер мен түсініктерді 

үсынбауы;
8) Бүрыннан белгілі фактілер мен деректері бар оқиғаларды «қосуы»;
9) Болжамдарға жауап беретін «оқиғаны қосуы»;
10) Мақалада баяндалатын оқиға үшін «фотосуретке арналған жиектеме» 

іспетті тиісті роль атқаруы [17].
Бүл пікір әлемнің көптеген тілші мамандары тарапынан үлкен сынға 

алынды. Алайда автордың өзі бүл он тармақтың эрбір публицистикалық 
тақырыпат үпгін міндетті емес екенін ескерткендігін айтып өткен жөн. Мысалы, 
«газет тақьфыпаты мейлінше қысқа болуы керею> деген талапты ол былайша 
түсіндіреді: көлемді жэне шағын тақьфыпат арасьшда тандау мүмкіндігі болса, 
публицистикада басымдылық екіншісіне беріледі, қалған талаптар бойынша да 
осылай. Автордың пікіріне сай, жоғарыда аталған он талапқа жауап беретін газет 
тақырыпатын публицистикада мінсіз деп санауға болады. Дей түрғанмен, бүл 
топтамада келісуі қиын бірқатар мәселелер бар. Мысалға, 4-тармакты логикальщ 
түрғыда бесінші жэне сегізіншіге кереғар санауға болады. Ал алтыншысы 
жетіншімен мағыналас. Сонымен қатар публицистикада «аныктылык пен бір 
мэнділік» жэне тақарыпаттың қызықгылығын қатар үстау қиынның қиыны.
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керісінше, қазіргі журналистер тақырыпаттың екі мэнді табиғатын пайдалана 
отыра. оқырман көңілін макаласына аударғысы келуі көп кездеседі.

«Баспасөздік маңызы жоғары есімдер мен түсініктер» дегенде, автор 
реципиент үшін көлемді мэнмэтіндік ақпарат жеткізетін адам есімдері, 
оқиғалар мен қүбылыстарды меңзейді. Біз үшін олар прецеденттік мэтіндер 
(қүрылымдар) деген атпен көбірек таныс. Солай бола түра, публицистикалық 
тақьфыпаттың қүрамында олардың кездесуі міндетті талап болып табылады 
дегенімен келісу қиын. Бүл мэселе тақьфыпаттың грамматикалық қүрылымы 
яки бейнелілігіне жақыньфақ. Онда да автор оларды қолданғысы келе ме, 
жоқ па, ол оның өз еркінде.

Осындай талаптармен қатар Daniel Dor газет тақьфыпаты әдемі қаптама 
қызметін атқаруды үмытпауы керек деп санайды. Бүл -  жоғарыда атап өткен 
грамматикалық қүрылымның өзі.

Ал Қазақстан ғалымдарының көпшілігі Э. А. Лазарева (1989) үсынған 
Ресейдегідей газет тақьфыпаттарына жүктелетін міндеттерді үстанады. Оның 
«Заголовок в газете» атты еңбегіне сай, публицистикадагы тақырыпат негізгі 
үш талапқа жауап беруі тиіс: ақпараттылық; мэтін мазмүнымен сәйкестік; 
грамматикалық қүрылым (немесе бейнелілік) [18].

Жогарыда аталган шетелдік галымдар үсынган талаптарга қараганда, 
бүл еңбекте тақырыпаттың мәтінмен сэйкес болуы сынды маңызды аспект 
назардан тыс қалмайды. Шынтуайтқа келгенде, авторлар оқырман көңілін 
жаулап алатын қызықты тақырыпат қүрамын деп, шектен тыс шыгып кететін 
жагдайлар жиі кездеседі. Осылайша «артық қылам деп, тьфтық қылганның» 
нэтижесінде тақырыпаттары тек жарым-жартылай не мүлде мәтінмен сәйкес 
келмейтін «ақаулы» мақала атаулары туындайды. Егер бүрын шамамен 
барлық газет тақырыпаттары белгілі принцип бойынша қүралатын болса, 
қазір публицистикада «сөз бостандыгымен» қоса, автордың толық еркіндігі 
заңдары әрекет еткендіктен, журналистер оқырман көңілін өз туындысына 
мейлінше коп аударуга тырысады да, бейнелілік сарынга көбірек екпін 
түсіреді. Осындайда авторлардың көп жіберетін қателіктері -  «мэтін 
мазмүнымен сәйкестік» қьфьш назардан тыс қалдыруы. Мүндай әрекеттердің 
салдары ойлаган болжамдарды ақтай бермейді. Егер тілші тақырыпатта бір 
нәрсені айтып, мақалада мүлде басқа туралы сөз қозгаса, оқырман нақты 
автордан гана емес, бүкіл баспадан да көңілі қалып, одан бас тартуы мүмкін.

Газет тақьфыпаты көптеген қызмет атқаруы мүмкін. Алайда олардың 
ішінде баспа орны, оның әрекет ету саласы мен газеттің негізгі тақырыптарына 
қарамастан, барлық публицистикалық тақырыпаттарга тэн талаптар бар. 
Сондай-ақ біреулерінде кездесіп, екіншілерінде кездеспейтіндері де жоқ емес.

Осыган байланысты біз газет тақырыпаттары жауап беруі тиіс 
міндеттерді бүл қызметтердің маңыздылыгына байланысты бірінші реттік 
(негізгі) жэне екінші реттік (қосалқы) деп бөлгенді жөн санаймыз.
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Біріниіі реттік (негізгі) міндеттерге басылым орны, уақыты мен 
мамандануы жэне басқа да жанама факторларға қарамастан, барлық 
публицистикалық тақьфыпаттар жауап беруі тиіс талаптар жатады.

Ең бірінші, бүл -  ақпараттылық яки мазмүндылық қызметі. Кез келген 
тақырыпат, ең алдымен, реципиентті мақала мазмүны турасынан жылдам 
эрі шағын түрде хабардар етуге арналған. Олар осы себептен де қалыптасқан 
болатын.

Орыс жазушысы Н. А. Ульянов: «Тақырыпат мақала мазмүнын дүрыс 
ашпағандықтан, шын мэнінде мазмүны қызықты болатын мақала өз 
оқьфманын таба алмай жатады», -  дей отыра, қаламгерлердің шығармаларына 
«есім» берместен бүрын, оның нақтылығына жэне мағыналылығына ерекше 
ден салу керектігін айтады [19]. Мүның өзі оқырман көңілін нақты мэтінге 
ау дару да мақала тақырыпатының ақпараттық түрғыда мағыналы болуының 
маңызы зор екендігін корсетеді.

Кез келген тақырыпат қандай да бір деңгейдегі ақпараттылыққа ие. 
Мақала атауының мазмүндылығы тақырыпатта баяндалатын оқиғаға 
байланысты емес, мақала мәтініндегі осы оқиға туралы айтылған ақпаратқа 
байланысты анықталады.

Ақпараттылық түсінігі (ақпарат түсінігіне қарағанда) мэтінде айтылатын 
фактілермен, сондай-ақ адресатпен де өзара байланысты. Яғни мақала 
атауының ақпараттылығы үғымына мэтінде сөз етілетін оқиғалардың 
тақырыпатта көрініс табуы ғана емес, сонымен қатар эрбір жеке оқырман 
өзінің біліміне байланысты қабылдайтын ақпарат көлемі де жатады. 
Эрине, эр адресаттың бастапқы білімі эртүрлі. Сол себепті журналистикада 
мақаланың атауы реципиенттердің орташа ақпараттылық деңгейіне негізделе 
отырып қүрылады. Ақпаратқа қарағанда тақырыпат ақпараттылығы нақты 
адресанттың мәтіннен ала алатын ақпарат көлемін білдіреді.

Бүгінгі мерзімді басылым беттеріне үңілетін болсақ, журналистердің өз 
туындыларын олардың атауларында түрлі деңгейде түйіндейтіндігін байқауға 
болады. Мысалы: «Ауырып ем іздегениіе, ауырмайтът жол ізде немесе тагы 
бірмеморандумга цол цойылды» («Айғақ», 24.11.2012) жэне «Байлыціпыц басы 
-денсаулыц»  («Түркістан», 13.12.2012). Бүлпублицистикалықмақалалардың 
екеуінде де Оңтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасы жэне 
Израильдің «Шиба» медициналық орталығы денсаулық сақтау қорымен 
бірлескен медициналық ғылыми-зерттеу қоғамы арасында үш жылдық 
меморандумға қол қойылғандығы жайлы сөз етіледі. Бірақ салыстьфмалы 
түрде біріншісі мазмүндылық түрғыдан әлдеқайда салмақты: мүндай мақала 
атауына кезіккен реципиент онда денсаулық сақтау саласында қандай да бір 
меморандумға қол қойылғандығы туралы ойша саралап, түсіне алады. Ал 
екінші тақьфыпатқа кезіксе, меморандум жайлы топшылауы екі талай екені 
сөзсіз, тек мақаланың денсаулыққа қатысты екендігін үғынуы ықтимал.
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Э. А. Лазарева атап көрсеткендей, тақырыпат мэтіннің мағыналық 
қүрылымының қандай да бір бөлімінен (тезис, негізгі идея, фондық 
ақпарат, баяндалатын оқиғаға авторлық баға) сыр шертеді. Аталған мэтін 
элементтерінің тақырыпатта қалай көрініс табатындығына байланысты 
біз тақьфыпат атауларын толық ақпаратты жэне толымсыз ақпаратты деп 
бөлгенді жөн таптық.

Толыц ацпаратты тацырыпатта мэтіннің қандай да бір мағыналық 
бөлімі мейлінше кең қамтылады да, толымсызда оның мағынасы тиісті 
деңгейде ашылмайды.

Толық ақпаратты тақырыпаттар мэтін қүрылымының қандай да бір 
бөлімінен сөз етіп, оқьфманға бірқатар ақпарат мөлшерін жеткізеді. Кейде 
мақала атауында бір мезетте бірнеше мағыналық элемент көрініс табатын 
кездер болады. Ондай мақала атауларын кешенді тацырыпаттар деп бөлген 
жөн. Аталған тақырыпаттардың мазмүндылығы әлдеқайда жоғары, мәтінмен 
байланысы да сан алуан. Мақала атауы мағыналық қүрылымның екі бөлімінен 
хабардар етуінің қарапайым эрі қазақ тілді баспасөз беттерінде жиі кездесетін 
мысалы -  бір-бірімен «немесе», «яки», «болмаса» деген сынды шылаулармен 
байланысқан екі бөлімнен қүралған тақырыпаттар. Мысалы: «Үш есімді 
иеленген батыр немесе Сыдыц цалай Садыц, Сыздыц атанды?» («Айғақ»,
26.05.2010), «Дене шынъщпай, ми дамымайды болмаса педофилия төцірегтдегі 
әңгіме» («Ақиқат» журналы, 2012,- № 7), «Африка ренессансы немесе цара 
цүрлыцтың айы оцынан туар күн жацын» («Заман-Қазақстан», 08.05.1998).

Толық ақпаратты тақырыпаттардың басты ерекшелігі -  оқырман 
оны оқысымен-ақ мақала не жайлы хабардар ететінін анықтай алады. Ал 
бейнелілік түрғысынан қарайтын болсақ, толық ақпаратты тақырыпаттар 
газет (журнал) тақырыпат жүйесінің бейтарап бөлімі кейпін үстанады да, 
олардың аясында басқа экспрессивті мақала атаулары көзге анағүрлым 
айшықты түседі: «Бас прокуратура дипломаттарга цатысты іс цозгады» 
(«Егемен Қазақстан», 17.10.2013) жэне «Дипломат-саудагерлер» («Жас 
Алаш», 17.10.2013). Екі мақала да бір күні баспа бетін көрген жэне 
Қазақстанның Франкфурттегі (Германия) бас консулы Ахат Алпысбаев пен 
оның көмекшісі темекі контрабандасымен айналысқаны үшін түтқындалғаны 
жайлы сөз етіледі. Айырмашылығы -  алғашқысында тілші ақпараттылыққа 
көбірек «салмақ» түсірсе, екіншісінде автор мақалаға атау беру кезінде 
осындай тосын қолданыс арқылы тақырыпаттың экспрессивтілігін арттырып, 
соның негізінде мазмүндылық пен бейнелілікті қатар алғанда, басымдықты 
екіншісіне берген.

Толымсыз ацпаратты тацырыпаттарга келсек, олар мақаланың 
мағыналық қүрылымының қандай да бір бөлімінен хабардар етсе де, мүны 
жарым-жартылай ғана іске асырады. Яғни осындай мақала атауына тап 
болған реципиент оны оқығаннан кейін, мақала мазмүны жайлы алғашқы
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түсінігі түспалды түрде қалыптасады да, ақпараттылық «көріністі» толық 
көріп, қорытынды ой шығару үшін ол мақала мэтініне жүгінуі керек болады. 
Айталық, «Қаруцалай берілген?» («ЕгеменҚазақстан», 30.05.2013) мақаласы. 
Оқьфман мақала атауына алғаш көзі түскенде, онда мәселе қару жайлы, 
оның түспалды түрде қандай да бір азаматқа заңсыз берілгендігі туралы 
екендігін топшылайды. Бірақ бүл тек болжам екендігін түсініп, өзінің ойы 
оң-теріс екендігін анықтау үшін мақаланы толық оқиды. Сонда ғана автор 
Оңтүстік Қазақстан облысында полицияның жүйке аурулары диспансерінде 
тіркеуде түрған он тоғыз адамға қару алып жүруге рүқсат бергендігін сынай 
айтқандығына көз жеткізеді. Бүл ретте тілші риторикалық сүрақ түрінде 
қүрастырған тақырыпаттың ақпараттылығы толық болмаса да, есесіне 
экспрессивтілігі айтарлықтай жоғары, соның негізінде оған деген оқырман 
қызығушылығы да бірқыдыру.

«Қазацфутболындагы цұбылыс!» («ЖасАлаш», 22.08.2013), «Сенсация: 
«Селтиктің» сагын сындырдыц!» («Егемен Қазақстан», 21.08.2013), 
«"Ш ахтерге” “Селтиктің” де шамасы жетпеді»  («Алаш Айнасы», 
22.08.2013) деген үш мақала шамамен бір күні баспа бетін көрген, үшеуінде 
де баяндалатын оқиға бір -  УЕФА Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіне 
шыққан қарағандылық “Шахтердің” шотландиялық “Селтик” клубын 
«2:0» есебімен үтуы. Бірақ алғашқы тақырыпат толымсыз ақпаратты: оны 
оқыған адресат тек қазақ футболында бүрын-соңды болмаған оқиғаның 
орын алғандығын ғана түсінеді, бірақ нақты қандай жағдай болғанын ол 
тек мақала мэтінін толық оқығаннан кейін ғана біле алады. Мүнда автор 
осындай экспрессивті тақырыпат көмегімен таң қалдыру эрі оқырманның 
қызығушылығын ояту сияқты нәтижені күткені анық. Тілшінің бүл әрекеті 
публицистикалық мақала тақырыпатына қойылатын бірінші талапты сәл 
кейін шегеріп, бейнелілік, дәлірек айтқанда, оқырман көңілін аудару қызметін 
алға шығарған. Екінші мақалаға келеек, ол да экспрессивтілік түрғысында 
алғашқы мақала атауындай мазмүнға ие, айырмашылығы -  мүнда автор 
кешенді тақырыпат қүра отырып, оның бірінші бөлігінде оқырман назарын 
өз шығармасына мейлінше аударуға тырысса, екіншісі бөлігінде ақпаратты 
толықтырып, адресатты орын алған оқиғадан хабардар етеді. Сөйтіп, 
ақпараттылық эрі бейнелілік тізгіндерін қатар үстай біледі. « ’’Шахтерге " 

“Селтитіің” де шамасы жептеді» мақала атауы мазмүндылық қырынан 
толық ақпаратты болса да, экспрессивтілік түрғысында алдыңғы екеуіне 
қарағанда «осалдау». Эрине, автор мүнда көркемдік бейнелілік аспектісіне 
мүлде көңіл бөлген жоқ десек, қате болады. Мақала атауында әсірелеу сынды 
экспрессивтілік амал қолданылған болса да, басым екпінділік ақпараттылық 
қызметіне түсіп отыр.

Байқағанымыздай, мүндай тақырыпаттар ақпараттылық түрғыдан 
«осалдау» болса да, оқырман назарын аударуда айтарлықтай маңызға ие.
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Сол себепті қазіргі газет беттерінде толық ақпараттыға қараганда, толымсыз 
ақпаратты тақырыпаттар жиі кездеседі.

Газет тақырыпаты жауап беруі тиіс екінші негізгі міндет -  мәтін 
мазмүнымен сәйкестік.

Дүкеннен қаптамасында бір нәрсе жазылган, ал үйге келіп ішінен мүлде 
басқаны анықтауға болатын тауарларды сатып алу қаншалықты жағымсыз 
болса, публицистикада да дэл солай. Сондықтан реципиент газет не 
журналды қолына алған кезде онда осындай кереғарлыққа тап болмайтынына 
сенімді болуы керек.

Негізінен, публицистикада мақала атауы оның мазмүнымен сәйкес 
келмей жататын қайшылықтар келесі жағдайларда орын алады:

1. Мақала атауы мен оның мэтіні арасындағы байланыс көмескі жэне 
оны анықтауға оқырман белгілі деңгейде күш салуы керек. Автордың 
мақаласына берген атауы мәтіндегі бірнеше сөйлеммен ғана байланысты 
болса, осындай қателік орын алады.

2. Тақырыпаттың өзін екі түрлі (не одан да көп) мағынада түсінуге 
болатын болса, «тақырыпат -  мэтін» арасындағы байланыс бүлыңғыр болады. 
Мақаланы оқығаннан кейін де оқырман автордың осындай тақырыпат 
арқылы нені айтып жеткізгісі келгенін түсінбей жатуы мүмкін.

3. Тақьфыпаттың мағынасы мэтін мазмүнына кереғар келеді.
4. М ақала тақырыпатында кең магыналы, көпсалалы, эртүрлі 

тақьфыптағы мәтіндерде кездесе беретін сөздер қолданылса да, осындай 
стилистикалық қателік орын алуы мүмкін.

5. Мэтін мазмүнына еш жауапсыз, ол туралы жалған болжамға әкелетін 
тақьфыпаттар. Мысалы, «Бала сүюге көмектесемін» («Парасат», 2008. -№
3) деген мақалаға кезіккен оқырман онда не бір ер азаматтың тақырыпатта 
көрсетілгендей ойы туралы, не болмаса қандай да бір емшінің осындай 
қызмет көрсететіндігі жайлы жазылған деп болжайды делік. Ал шын мэнінде 
бүл мақалада «Экомед» медициналық орталығының бас директорымен 
сүхбат барысында талқыланған экстракорпоральдық үрықтандыру мәселесі 
сөз етіледі. Осындайда мақала мазмүны оның тақырыпатын оқығандағы 
алғашқы түспал-болжамдарымен сай келмей жатса, оқырман бойында 
қанағаттанбаушылық сезімі пайда болуы әбден мүмкін.

Екінші реттік (цосалцы) міндеттер. Екінші реттік талаптар біріншілері 
сияқты міндетті емес, автор оларды өз еркімен тақырыпатына қосқысы 
келсе, қосады да, алғашқы екеуімен ғана шектелгісі келсе, одан тақьфыпат 
«сапасыз» болып қалмайды. Ең алдымен, бүл -  газет тацырыпатътыц 
бейнелілік цызметі. Егер алгашқы екеуі, ягни газет тақырыпатының негізгі 
міндеттері, ең алдымен, оқырман үшін туындаган талаптар болса, бүл 
қызмет оқьфмандардан гөрі көбіне журналистердің жеке қамын ойлаганынан 
барып туындаган талап десе де болады. Уақыт өтіп, заманның өзгеруімен



78 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
публицистика саласы дамып, онымен қатар мерзімді басылымдардыц да 
саны арта түсті. Ал осынау көп мақалалардың ішінде реципиент дэл өзінің 
төл туындысына зер салуы үшін, журналистер өз шығармаларын көркемдік 
бейнелілігі түрғысынан «безендіріп», оқьфман назарын аудару үшін қолынан 
келгенше тьфысып бағуда. Мақала атауын көркейту ісінде тілшілер троп 
пен фигурадан бастап, окказионализмдерге дейінгі сан алуан қүралдарды 
қолданады.

Газет тақырыпатының келесі қыры -  авторлыц багалау. Ол жай 
ғана автордың эңгіме болып отырған тақырыпқа деген көзқарасын ғана 
білдіріп қоймайды, сондай-ақ адресат үшін дискурс алаңын да үсынады. 
Мақала атауын оқып, тілшініц бағасын білген реципиент өзі де мақала 
мэтініне ден қойып, оны оқығаннан кейін өз ой-түжырымын автордыц 
пікірімен салыстырып, тиісті қорытындылар жасайды. Басқаша айтсақ, 
авторлық бағалауы бар тақырыпаттар төцірегінде адресант пен адресат 
арасындағы қарым-қатынас терецдей түседі. Мүндай қызмет қьфы бар 
тақырыпаттар көбіне окказионализмдер арқылы танылады. «Соцыр да 
сацау саясат немесе ултсыздар ұлтты ұльщтай ала ма?» («Жас Алаш»,
28.01.2010) деген тақырыпатты қарастыратын болсақ, тілшініц «саясат» 
сөзін осындай эпитеттермен «безендіруі» оныц бүл мэселе жайлы жағымды 
көзқараста емес екендігін ацғартады. Ал «Шыгыс пен Батыс текетіресі... 
жоц цогамдастыгы» («Парасат», 1992. -  №12) деген мақала атауында 
журналистіц ойы ап-анық көрініп түр жэне бүл ацдаусызда кеткен қате емес, 
тілшініц қасақана барған қадамы. Бүндай әрекет те оқырман назарынан тыс 
қалмайтындығы жэне мақала тақырыпатыныц прагматикалық әлеуетіне эсер 
ететіндігі сөзсіз.

Қысқасы, газет тақьфьшаты түрлі қосалқы қызметтерде (коммуникативті, 
когнитивті, т.б.) қолданылады. Оныц барлығы автордыц қалауына 
байланысты. Тақырыпат міндеттеріне қойылар нақты шектеулер болмайды.
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В статье рассмотрены теоретические аспекты газетного 
заголовка и указаны основные тенденции в современной публицистике. 
Выдвигается систематизированная классификация требований 
к газетному заглавию, которая могла бы стать «стержнем» при 
составлении заголовка для журналистов современной прессы и, в 
первую очередь, облегчить читателям поиск нужной информации на 
страницах периодических изданий.

This article deals with the theoretical aspects o f a newspaper headline 
and defines the main trends in today’s journalism. The article offers a 
systematic classification o f requirements fo r newspaper headlines, which 
could serve the «guidelines» fo r today’s journalists, when composing the 
headlines, and, first o f  all, help readers in searching the needed informa
tion in the columns o f  various periodicals.

УДК 811.11

Ш. С. Жакупова, Д. В. Сизов

АССИМИЛЯЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В статье рассматривается проблема ассимиляции французских 
заимствований. Проведен сравнительный анализ французских и 
английских слов.

Французское влияние на английский язык началось в первой половине 
XI столетия, когда существовали тесные торговые и культурные отношения 
между Францией и Англией.

Когда датчане изгнали англо-саксонского короля Этельреда из Англии, 
он нашел убежище в Нормандии. После возвращения в Англию его сына 
Эдуарда, выросшего во Франции, с ним приехало много норманнов, его 
приближенных, которых он назначил на высокие должности при английском 
дворе [1, с. 47].

К французским заимствованиям, проникшим в английский язык до 
норманнского завоевания, относятся слова: castle, trail, mantle, clerk, turn, proud.
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Германский элемент сыграл очень важную роль в формировании 
французского языка. Германский фонд, как и латинский, вливался 
постепенно, хотя более или менее четко выделяются две волны: ранняя в 
галло-романском периоде, связанная с передвижением племени франков и 
более поздняя, связанная с заимствованиями нового времени [2, с. 61].

Хотя влияние французских заимствований на английскую лексику 
несомненно, велико, оно не вызвало преобразования всего английского языка, 
так как последний изменялся постепенно, сохраняя характерные особенности 
грамматики, лексики и звукового строя в течение длительного периода.

В этот период в Англии поселилось большое количество французских 
рыцарей и воинов, священников и монахов, а также купцов и ремесленников. 
Только в годы правления Вильгельма Завоевателя в Англию переселилось 
из Франции около 20000 человек. В течение нескольких десятилетий 
норманнский диалект был официальным языком королевского двора, 
управления страной и правосудия.

Норманны, прибывшие в Англию, не были знакомы с английским языком 
или владели им слабо, но с течением времени они постепенно усваивали его.

После норманнского завоевания все судопроизводство велось на 
французском языке. Начиная с 1362 года, по решению парламента, все 
судебные дела разбирались на английском языке по той причине, что 
французский язык был мало известен в стране.

После норманнского завоевания французский язык оказал большое 
влияние на словарный состав английского языка. Количество французских 
заимствований в среднеанглийской лексике не сравнимо с влиянием других 
языков в предыдущий или последующий период.

Большинство зарубежных ученых разделяют французские заимствования 
по семантическому признаку, то есть классифицируют их по определенным 
классам в зависимости от того, к какой области деятельности они относятся. 
В зарубежном языкознании французские элементы рассматриваются 
также на основе морфологического признака, то есть разделяются по 
частям речи. Для подавляющего большинства работ, посвященных 
этому вопросу, характерна описательность, отсутствие глубокого 
анализа преобразований заимствованных слов вследствие их подчинения 
лексическим закономерностям английского языка.

Нами проведен анализ английских и французских слов из англо-русского 
словаря В. К. Мюллера [3] нового французско-русского словаря В. Г. Гака 
[4] (таблица 1).

Таблица 1 -  Сравнительный анализ английских и французских слов
Английский Французский Русский

Advise Avis Совет, мнение
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Agreement Agreement Соглашение, приятность
Alter Alterer Удовольствие

Ancient Ancient Изменять, вредить, портить
Appointment Appointment Жалованье

Arrest Arreter Арестовывать, останавливать
Assist Assister Помогать, присутствовать

Assurance Assurance Уверенность, безопасность
Bachelor Bachelier Молодой жених, выпускник лицея
Bounty Bonte Доброта, одолжение
Brave Brave Храбрый, честный, хороший

Command Commander Командовать, приказывать
Conscience Conscience Совесть, сознание, сознательность

Confectionary Confections Предметы, одежды
Demand Demander Требовать, спрашивать
Defend Defendre Защищать, запрещать

Embrace Embracer Обнимать, целовать
Feast Fete Праздник, торжество
Fierce Fier Гордый
Foil Feuille Лист

Grand Grand Великий, большой
Herb Herb Трава
Jolly Jolv Красивый

Journey Joumee День, дневная работа
Large Large Широкий
March Marcher Ходить, маршировать

Анализируя семантическое развитие заимствованных слов в английском 
языке, можно отметить, что в результате смысловой дифференциации 
исконной лексики и французских заимствований, последние употребляются 
лишь в одном из тех значений, которыми они обладают в языке-источнике.

Политическое господство норманнов в Англии в ХІ-ХІІІ веках и 
распространение французского языка в парламенте, в суде, в церкви, в 
школах и при королевском дворе явилось причиной заимствования большого 
количества французских слов. Другой причиной обогащения словарного 
состава английского языка было то обстоятельство, что изменившиеся 
политические условия, явившиеся следствием завоевания Англии 
норманнами, не благоприятствовали сохранению или развитию английской 
письменности и исконной литературной лексики.

Среди широких народных масс процент грамотных людей был низким, 
и английский язык был прежде всего средством устного общения.

В связи с тем, что большое количество исконных слов, выражающих 
отвлеченные понятия, было забыто, возникла необходимость в пополнении 
научной и литературной лексики.

При таком положении дел английский язык прибегал к широким 
заимствованиям из французского языка, на котором была создана богатая 
художественная литература.
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В XII столетии были заимствованы следующие слова из французского 
языка, относящиеся, в основном, к области военного дела, управления и 
религии: justice, war, peace, tower, treason, prison, court, empress, sacrament, 
prior, chaplain, saint, grace, mercy, charity, faith .

Слабое проникновение норманнских элементов объясняется 
малочисленностью лиц французского происхождения, представителей 
норманнской знати по сравнению с широкими массами исконного населения; 
несходством английского и французского языков в области лексики. Кроме 
того в раннеанглийский период в английском языке еще не была развита 
способность к заимствованию как к активному способу пополнения 
словарного состава. Это было связано с тем, что английский был склонен 
в первую очередь использовать внутренние ресурсы для пополнения своей 
лексики.

Большинство зарубежных языковедов разделяет французские 
заимствования в зависимости от того, к какой области деятельности они 
относятся. На основе этого признака языковеды устанавливают, в каких 
сферах сильнее всего сказалось норманнское влияние, какие понятия явились 
для англо-саксов и были заимствованы у норманнов вместе с обозначающими 
их словами.

Проведенный нами анализ словаря [5] состоящего из 5000 слов и 
словосочетаний, позволил выявить 896 французских слов (таблица 2).

Таблица 2 -  Французские заимствования в английском языке
англ (Ітанц Pvc

Vanguard avant-garde Авангард
Advance avance Аванс
Venture aventure Авантюра
Aviation aviation Авиация

Automobile Automobile Автомобиль
Address adresse Адрес
Agiotage Agiotage Ажиотаж
Aauarium Aauarium Аквариум

Accompaniment acconmagncmcnt Аккомпанемент
Accordion accordeon Аккордеон

Accessories Auxiliaire Аксессуар
Acteur Acteur Актер

Acconcheur Acconcheur Акушер
Excise Axcise Акции

Halberd hallebarde Алебарда
Albatross Albatross Альбатрос

Album Album Альбом
Alternative Alternative Альтернатива

altruism Altruism Альтруизм
Alliance Alliance Альянс

Embrasure Embrasure Амбразура
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Empire Empire Ампир
Engagement engagement Ангажемент

Hangar Hangar Ангар
Anecdote Anecdote Анекдот
Ensemble Ensemble Ансамбль
Entente Entente Антанта
antelope Antelope Антилопа
Entacte Entacte Антракт

Entrechat Entrechat антраша
Entrecote Entrecote Антрекот

Entrepreneur entrepreneur Антрепренер
Enterprise Enterprise Антреприза
Entourage entourage Антураж

apache Apache апаш

Как видно из исследования, в основном выделены существительные из 
области искусства, медицины и религии. Наблюдается схожесть в фонетике 
и семантике. В современный английский язык, французские слова вошли 
практически без изменений.

Заимствование слов административно-государственного управления 
government, governor, administer, state, empire, prerogative, usurp, oppress, 
cabinet, assembly, statute, treaty, alliance, record, council, parliament, treaty, 
minister связано с тем, что правление страной в течение более двухсот лет 
находилось в руках норманнов. Тесно связаны с идеей правления такие слова, 
как subject, allegeance, rebel, traitor, treason, exile, public, liberty.

Слово office и названия многих должностей и должностных лиц также 
заимствованы из французского языка. Примеры: treasurer, marshall, governor, 
councillor, minister, chancellor, castellan, mayor, constable, coroner и др. 
Этот список можно расширить за счет слов, относящихся к экономической 
организации общества, феодальной системе, деятельности казначейства 
и т.д. -  manor, demesne, bailiff, peasant, revenue, exchequer, sen’ant, caitiff, 
tax, subsidy, bondsman, slave, control, controller, allow, vassal, homage, serf, 
chattel, money и rent.

Частые войны в средневековье, а также тот факт, что войска находились 
под командованием лиц, говоривших на французском языке, ведение 
англичанами военных действий на территории Франции в период Столетней 
войны содействовали заимствованию английским языком французских 
военных терминов.

Среди французских ранних заимствований имеется большое количество 
глаголов. Тогда как среди поздних заимствованных слов преобладают 
существительные и прилагательные. Список глаголов, заимствованных в 
тот же период, отличается значительным разнообразием. Примеры: advance, 
ach’ice, aim, allow, apply, approach, arrange, arrive, betray, carry, chase, close, 
comfort, commence, complain, conceal, consider, continue, count, covet, cry,
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deceive, declare, defeat, defy, delay, desire, destroy, embrace, enclose, enjoy, 
enter, err, excuse, flatter.

Наличие большого количества французских глаголов характеризует 
силу французского влияния на английский язык.

Проникновение французских слов после норманнского завоевания 
создало благоприятные условия для заимствования впоследствии 
лексических элементов из других романских языков и содействовало их 
быстрой ассимиляции в нем.

Ф ранцузы  оказали больш ое влияние в области  медицины, 
изобразительного искусства, живописи, архитектуры, музыки, балета, танцев.

К заимствованиям в области науки и искусства относятся слова contrast, 
febrile, pique, tourniquet, billion, cohesion, orangery, panacea, prairie, environs, 
a la gothic, a la moderne, attic, balustrade, console, dome, fagade, festoon, 
fronton, lune, niche.

Английский, как и другие языки, пополнялся и продолжает пополняться 
заимствованными словами. Для английского языка особенно характерно 
наличие большого количества романских элементов в силу конкретных 
исторических условий развития Англии.

Несмотря на обширный приток иноязычных слов, английский язык 
подчинил их закономерностям не только звукового и грамматического строя, 
но и особенностям лексической системы.

Влияние французского языка прослеживается в Англии во все эпохи, и 
было довольно значительным в новоанглийский период. В XVI в. оно стало 
менее заметным вследствие предпочтения, оказываемого латинскому языку.

Характерной особенностью французских заимствований является то, 
что большинство из них относится к числу наиболее употребительных и 
выражают самые распространенные понятия из жизни и опыта англичан.
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Ә О Ж 8Ю

P. Қ. Жумаеазина

БАҚ ТІЛІЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАҒДАЙЛАР

Мақалада БАҚ тілінің дамуына эсер ететін ңогамдың- 
әлеуметтік факторлар қарастырылады.

Әдеби тілдіц дамуы, оныц нормаларыныц, емле зацдылықтарыныц 
қалыптасуы халық пен қогам өміріндегі өзгерістермен тікелей байланысты.

Мәселен, қазақ әдеби тілініц дамуына өте-мөте коп эсер еткен тарихи 
факторлар аз емес. Оларга хандық кезец, үлггық дэуір, үлттілінің қалыптасуы, 
мемлекеттік жүйе, қогамдық формациялардыц ауысуы, экономика мен оқу- 
агартудыц, гылым мен онердіц, баспасөздіц дамуы, оркениеттіц орістеуі, 
т.б. жатқызуга болады.
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Ал қазақ эдеби тілінің тарихын жүйелеу мен эдеби тіл нормаларын 
қалыптастырудағы баспасөздің орны ерекше екені ғалымдар тарапынан 
бүрыннан айтылып жүр жэне өте жақсы деңгейде бағаланып келеді.

Әдеби тіл -  тарихи қүбылыс, тарихпен бірге дамиды, сондықтан 
соғыс жылдарындағы газеттер жарық көрген кезендегі ел өмірінде болған 
әлеуметтік-тарихи жағдайлар туралы сөз қозғамау мүмкін емес. Өйткені 
эдеби тіл тарихындағы кез келген кезең қоғамның жагдайымен, үлттың 
тарихымен, тарихи кезендердегі ірі оқигалармен, өзгерістермен байланысты, 
олармен жарыса өмір сүретіндіктен, эдеби тілді тарихтан бөліп алып, одан 
тыс, жеке-дара зерттеу де, қарастьфу да дүрыс болмас еді. Әрі газеттердегі 
тілдегі біраз өзгерістердің, тілдік бірліктердің қолданысындағы кемшіліктер 
мен ауытқулардың сырын, тілді дамытатын үтымды үлгілердің пайда 
болу себептерін элеуметтік себептерді анықтап алмайынша, түсіндірудің 
қиындыққа түсетіні белгілі. Сол себепті дамылсыз даму үстіндегі тіл мен 
үнемі өзгеріп отыратын қоғамды өзара байланыста, сабақтастықта алып, 
зерттеп, қарастьфу қажет. Әдеби тілдің қай бір кезеңін болмасын, алдыңғы 
жэне кейінгі уақытпен байланыстьфа, салыстьфа отьфып зерттеу де сондай 
қажеттіліктің біріне жатады.

Әдеби тілдің тарихындағы «1920-1930 жылдар аралығында қазақ тілі:
-  мектептерде, арнаулы орта жэне жоғары оқу орындарында оқу-оқыту тілі;
-  мекемелер мен үйымдарда іс жүргізу тілі;
-  мерзімді баспасөздің, радиохабарларының тілі;
-  көркем әдебиет пен саяси-қоғамдық, ғылыми әдебиеттердің тілі бола» 

бастаған еді [1, 12 б.]. Осындай қарқынмен қоғамдық-әлеуметтік қызметі 
дараланып, дамып келе жатқан қазақ тілі соғыс жылдарында қандай күй 
кешуге мэжбүр болды, тілдік нормалардың қалыптасуы қалай жүзеге асты, 
жазба тілдің мерзімді басылымдардағы күйі қандай болды деген сан сауалға 
газеттер арқылы, атап айтқанда, соғыс жылдарындағы газеттер арқылы жауап 
алуға, танып, зерделеуге болады.

Ақпарат қүралының қай түрі болмасын, кез келген ақпарат қүралының 
тілі, оның ішінде газет материалдары да, қай жанрда жазылмасын, қандай 
көлемде болмасын, оқырман қауымга түсінікті болу керек.

Г азет тіліне тэн сөйлем түрлері, сөздік қор осы түсініктілікті қамтамасыз 
етуді көздеп, осы мақсаттың жүзеге асуына көмектеседі. Сондықтан газетті 
газет етіп түратын «мәтіндердегі жиілікпен қолданылатын сөздерді іштей 
екі топқа белуге болады:

1. Жалпыгазеттік сөздер. Бүл сөздер белгілі бір тақырып немесе жанрмен 
байланыста қарастырылмайды. Бүл сөздер, тарихи оқига, қогамдагы өзекті 
эрі ірі проблемаларга байланысты қалыптасады.

2. Белгілі тақьфып, белгілі бір жанр түрімен байланысты қарастырылатын 
сөздердің тобы. Бүл сөздерді мәтіндегі ойды жеткізу мақсатында қолданысқа
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түсетін оңтайлы атаулар түзеді. Г азет лексикасының аталған тобына ауызекі 
сөйлеу тілі элементтері, диалектизмдер, элеуметтік диалект элементтері 
кіреді. Бүл сөздер тобының ерекшеліктері бір ғана мэтін бойынша 
статистикалық әдіспен, жай ғана санау жолымен бүкіл газет атаулыға тэн 
жиі қолданылатын сөздердің қатарын анықтаудың мүмкін еместігін, ондай 
әрекеттердің біржақтылыққа үрындыратынын көрсетеді» [2, 83 б.].

Г азет лексикасы саласындағы көрсетілген сөздер тобы газеттің мақсат- 
мүддесі мен міндетін орындаушы басты қүралға айналады. Газет осындай 
тілдік қүралдарды тиімді пайдаланып, публицистикалық стильдің түрақты 
қызмет істейтін бір тармағы ретінде өзінің бірнеше баптардан түратын 
функциясын іске асырады. Газет лексикасын арнайы зерттеген ғалым 
Б. Қ. Момынова бүл жөніндегі өз ойын: «Газеттің қогамдық, элеуметтік 
қызметін қоғамдық-саяси лексика элементтері танытса, автордың оқигага, 
ситуацияға деген көзқарасын бағалауыштық лексика қатары білдіреді», -  
деп санайды [2, 83 б.].

Сонымен бірге ғалым газет тіліне тэн сөздердің үшінші тобы, бейтарап 
мағыналы сөздер болатынын атап көрсетіп, өз еңбегінде бейтарап лексика 
элементтеріне де талдау жасайды.

Газет жанрлары басқа стиль түрлерінің материалдарына үқсамайды, 
сондықтан оларға қойылатын талап та бөлек болып келеді. Газет 
материалдарында қозғалатын ой негізінен нақты бір күн, жыл, ай, бір 
уақыт үшін маңызды. Оның себебін зерттеуші ғалым Қ. Есенова былай деп 
түсіндіреді: «Газетте жарияланатын материалдарға қойылатын ең негізгі 
талаптардың бірі -  онда баяндалатын ойдың бүгінгі күн үшін аса өзектілігі. 
Яғни бір-екі жыл бүрын немесе өткен айда орын алған оқига, яки саяси 
жағдаят я болмаса бүгін таңертең болған оқиғамен салыстьфғанда жаңалық 
сипатын жоғалтатыны сөзсіз» [3, 59 б.].

1941 жылы дүние жүзілік екінші соғыстың басталуына байланысты 
Кеңес мемлекетінде бүқаралық ақпарат қүралдарының жүмысын 
үйымдастыру ісінде елеулі өзгерістер орын алды. Ең алдымен, күш пен 
қаржыны үнемдеу арқылы эскери газеттердің жүйесін өрістету үшін партия 
салалық газеттер мен журналдардың шығарылуын уақытша тоқтатып, бар 
қайрат-жігерді саяси басылымдар айналасына топтастырып, оларды түрақты 
шығарып түруға барлық күш жүмылдырылды.

Қазақстанда 1941 жылдың шілде айынан бастап, «Ленинская смена», 
«Пионер Казахстана», «Октябрь балалары», «Коммунист», «Жас большевик», 
«Пионер», «Сталин жолы», «Народное хозяйство Казахстана», «Литература 
и искусство Казахстана», «Халық мүғалымы», «Эдебиет жэне искусство» 
сияқты газет, журналдардың шыгарылуы согыс кезіндегі талапқа, эскери- 
согыс уақытындагы жагдайга сай тоқтатылды. Сондықтан бүл газеттер 
мен журналдардың міндеттерін республикалық «Социалистік Қазақстан»,
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«Казахстанская правда» газеттері атқаруға тиісті болды. Бірақ «Социалистік 
Қазақстан» газеті 1945 жылы да ҚК(б)П Орталық Комитеті мен Алматы 
облысының газеті болып жарық көріп түрды.

Бір кездердегі тарихы 1919 жылдары жарық көрген «Үшқыннан» 
басталатын «Еңбекші қазақ» газеті қазақ еңбекшілері арасында партиялық 
жэне саяси жүмыстарды күшейту, оларды шаруашылық қүрылысқа 
жүмылдыру бағытында қызмет атқарды, баспа мен мамандар тапшылығынан 
бүл газеттің дэрежесі төмен болумен бірге уақытымен, шығу мерзімін 
сақтап жарыққа шығаруға мүмкіндік аз болған. «Мысалы, 1920 жылдың 
мамьф-маусым айларында екі аптада бір рет шыққан, 1920 жылғы қазанда 
Советтердің қүрылтай съезі шақьфылуына байланысты біраз уақыт аптасына 
екі рет шығарылған» [4,240 б.]. Соңғы саны 1920 жылдың қараша, желтоқсан 
айларында бар-жоғы үш саны ғана жарық көрген, ал 4, 5, 6 -  сандары 
1921 жылы ғана жарыққа шығады.

«Еңбекшіл қазақ» -  1921 жылы «Еңбекші қазақ», кейін «Социалды 
Қазақстан», 1932 жылы -  «Социалистік Қазақстан» болып атауы өзгерген 
газет 1941 жылдары «Социалистік Қазақстан» атауын сақтағаны баспасөз 
тарихынан белгілі.

¥лы  Отан соғысы жылдарында тылда басылым көрген газеттерден 
бөлек, бірнеше майдан басылымдары жарыққа шығып түрды. ¥лы  Отан 
соғысының қиын-қыстау жылдарындағы «Социалистік Қазақстан» газеті
-  ҚК(б)П Орталық Комитеті мен Алматы облысының газеті болып саналса 
да, майдан жылдары жарыққа шыққан газеттердің ішіндегі ең үлкені эрі 
орталықтан шыққан іргелі басылым болды. Сондықтан «Социалистік 
Қазақстан» газетінің тілін талдау, фонетикалық, лексикалық, морфологияльщ, 
синтаксистік түрғыдан тілдік сипаттамасын жасау қазақ әдеби тілінің 
тарихы үшін жэне жекелей алғанда публицистикалық стиль үшін нәтижелі 
болмақ. Соғыс жылдарындағы публицистикалық стиль туралы мэліметпен 
қаруландьфа алатын тарихи жазба нүсқалардың бірден-бір көрнекті үлгісі 
де -  «Социалистік Қазақстан» газеті екені белгілі.

«Социалистік Қазақстан» газетінің соғыс жылдарындағы елге сіңірген 
қызметін белгілі ғалым Б. Кенжебаев былайша көрсетеді: «¥лы Отан соғысы 
күндерінде неміс-фапшст баскыншылары мен жапон империалистеріне қарсы 
күреске республика еңбекнгілерін жүмылдьфу ісінде «Социалистік Қазақстан» 
газеті Қазақстан партия үйымдарына белсене көмектесті, қазақ халқын еңбекте 
жэне үрыс майдандарында батырлыққа, жанаямай қызмет етуге шақырып 
отьфды» [5,41 б.]. Ал бслгілі журналист X. Бекхожинның «Қазақбаспасөзінің 
даму жолдары» деген еңбегінде ол келтірген мэліметтердің хронологиялық 
шегінің 1929 жылдарымен шектелуіне байланысты «Социалистік Қазақстан», 
«Лениншіл жас» жэне т.б. соғыс жылдарындағы газеттер туралы еш мәлімет 
кездеспейтінін ескерте кеткен дүрыс [4, 261 б.].
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«Лениншіл жас» газетінің соғыс басталған жылдың аяғына дейін 
бірнеше саны жарық көрген. Сондықтан соғыстың алғашқы жылындағы 
«Лениншіл жас» газетінің жекелеген нөмірлеріне тілдік талдау жасау 
қоғам өмірінің газет тіліне ықпалын айғақтары сөзсіз. Соғыс жылдарында 
жоғарыда аталған «Социалистік Қазақстан», «Лениншіл жас» сияқты 
қазақ тілді басылымдардан өзге тікелей майдан шебінде қазақ тілінде 
шыққан газеттер болды. Олар өз алдына жеке зерттеу нысаны етіп алуға 
лайық, арнайы қарастыруға түратын, тілдің эр түрлі деңгейлеріне қарай 
қалыптасқан айырым-ерекшеліктер орын алған мерзімді басылымдардың 
үлгілері болып табылады. Сондықтан мерзімді басылымдар тілін талдауда 
соғыс жылдарындағы орталық басылымдардың тіліне ерекше көңіл бөлінеді.

Соғыс басталысымен Кеңестер Одагындагы, яғни оның қүрамына 
енген Қазақ ССР-індегі баспасөздің бүкіл мазмүны уақыт талабына сай 
«Барлығы майдан үшін! Барлығы жеңіс үшін!» деген айбынды үранға 
бағындьфылды. Мәселен, 1941 жылғы 22-маусымдағы газеттердің нөмірлері 
әдеттегідей бейбітшілік сарынмен шыққанмен, келесі нөмірлері бүтіндей 
неміс-фашист басқыншыларының Совет үкіметіне зүлымдықпен жасалған 
шабуылын қаралауга, олардың әділетсіз соғыс ашқанын түсіндіруге, Г ерман 
басқыншылары әрекетінің халықтың ашу-ызасын тудьфып отырғанына 
арналды. Сөйтіп, согыстың алгашқы күнінен бастап Кеңестер Одагындагы 
газет атаулы өз жүмысын майдан жагдайына, сол кезеңнің талабына сай 
бейімдеп, қайта қүрды. Бас мақалалардан бастап, газет хабарлары, газеттік 
очерктері, мерзімді басылымдардагы фельетондары т.б. барлыгы да согыс 
тақырыбына, согыс жагдайындагы мемлекет мүддесіне байланыстырылып, 
согыс тақьфыбы мен партия идеологиясына сай қайта қүрылып, шыгарылды.

1942 жылдың пгілде айынан бастап 1946 жылга дейін КСРО Қызыл Армия 
Саяси Бас Басқармасы майдандардың, армиялардың саяси органдары қазақ 
жауынгерлерін кеңестік патриотизм, интернационализм рухьшда тэрбиелеу 
үшін бірнеше газеттерді қазақ тілінде шыгарды. Солардьщ бірқатары, атап 
айтқанда, «Дабыл», «Қызыл әскерлер ақиқаты», «Майдан ақиқаты», «Совет 
жауынгері», «Отан намысы үшін», «Отан үшін майданга», «Қызыл әскерлер 
туы» т.б. республикалық мүрагаттьщ мекемелер мен Үлттық кітапхана жэне F А 
кітапханасының сирек кітаптар қорларында кездеспейді. Сакталган газеттердің 
бар тігінділері толық емес. Кейбір газеттерден, оның ішінде, «Суворовшы -1», 
«Суворовша қыспақ» сияқты газеттердің 5-6 нөмірлері гана сақталып қалган.

Согыс жылдарында қазақ тілінде жарық көріп түрган бүл газеттер қазақ 
тарихының шежіресі гана емес, үлттық тіліміздің тарихын толықтырып 
түрган қазына екені рас. Уақыт өткен сайын ел тарихы мен тіл тарихындагы 
бүл басылымдардың орны ерекше бола береді. Өйткені, «ол газеттердің 
беттерінде сан мындаган боздақтардың тагдыры, өмірі, ерлігі баяндалган. 
Олардан қазіргі жастар түгілі, ага үрпақтың көпшілігі де хабарсыз» [6].
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Бүл жылдары бас мацалалар, хабар, есеп, үндеу, ре см и цүжаттардыц 
газеттерде басылуымен бірге сыцац, мысал, эпиграмма, памфлет  
жанрларымен қатар саяси сатира белгілі мөлшерде жетекші рөл атқарды. 
Сықақ, мысал, саяси сатиралар суретпен, каррикатуралармен бірге 
жарияланып, газеттік жанрлардың экспрессиялық күшін арттырды.

Соғыстың алғашқы күндерінен бастап «Социалистік Қазақстан» газеті 
бастаған облыстық жэне аудандық газеттердің бетінде халықтың асыл 
қазынасы үлттық тіл байлығымен әрленген сатира көріне бастады. Мысалы, 
А. Тоқмағамбетовтың «Арыстанға еліктеген мысық», «Есек дәмелі есектер», 
«Ауқат пен сауқат» деген атпен бірнеше фельетоны, өлеңдері жарияланды. 
Бүл шығармаларында ақын неміс әскерінің жексүрын кейпін, хайуандық 
эрекеттерін әшкереледі.

Бірақ газетгің барлық сандары тек осындай жанрлармен жарық көрді 
деуге болмайды, бүл жылдардағы мерзімді басылымдарда газетке тэн басқа 
жанрлардың бэрі де болды, бэрін де кездестіруге болады.

Қазақ әдеби тілінің тарихы ел тарихымен сабақтастықта дамиды, соған 
орай қоғам тарихы, әлеуметтік жағдайлар тілдік саясатты жүргізуге эсер 
етеді. Тарихи оқиғалар мен саясатгың, саяси жағдайлардың тілге ықпалы 
соғыс жылдарындағы газеттерде өте анық көрініс тапқан. Соғыс жылдарынан 
басталып, кейін өріс алған орыс тілінің ықпалы кейіннен кеңестік ғалымдар 
барынша дәріптеген цостілділіктің дамуына негіз болды. Қостілділік -  бір 
ғана қазақ тілі емес, Кеңестер Одағын қүраған он бес советтік социалистік 
республикалардың бэріне ортақ қүбылыс болды. Бүл мәселеге соғыс 
жылдарындағы кірме сөздердің сөз таптарындағы үлесін талдау барысында 
анық көз жеткізуге болады.

Согыс жылдарындагы газет тілі сол кездегі әдеби тілде үстемдік қүрган 
стильдік тармақтың көрінісі бола алды. Тіл тарихындагы қалыптасқан қагида 
бойынша, тіл дамуында кезең-кезеңде бір функционалды стильдік тармақ 
басым болып, әдеби тілдің дамуы багытын белгілеп, оның дамуына ерекше 
эсер етіп, белсенді тілдік үдерістердің туындап отыруына, олардың өмір 
сүруіне ықпал етіп отырады. Осы қагиданың қаншалықты дүрыс айтылып 
жүргені сол бір сүрапыл жылдары әдеби тілдің тазалыгы мен тіл мәдениеті, 
тіл зандылықтарының қалай сақталганы халыққа кең таралган газетгердің 
тілін талдау барысында айқын бола түседі, согыс жылдарындагы газетгердің 
тілі айтылган пікірді дэлелдей алады деуге болады.

Үзақ даму тарихы бар әдеби тіл үшін қысқа гана болып есептелетін 
уақыт үзігіндегі мерзімді басылымдардың тілдік ерекшеліктерінің 
жинақтала келе белгілі бір функционалды стильге тэн тілдік сипаттарды 
қалыптастьфатынын, ерекшеліктерді дүниеге экелетінін дэлелдеу қиындық 
тудырмайды жэне оларды кейінгі кезеңнің тілдік үлгілерімен, тілдік 
тэжірибелерімен салыстыра отырып, бір түйінге келуге әбден болады.
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Ол үшін соғыс жылдарындағы газеттерге тэн фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық ерекшеліктерге тоқталып, ерекшеліктер мен аталған кезең 
туралы пікір-түжырымдарды дэлелдеу үшін мысалдар, тілдік фактілер 
жинақталып, іріктелуі қажет. Соғыс жылдарындағы газеттердің тілін 
жан-жақты сараптамаға салу лексика-семантикалық жэне грамматикалық 
талдауларсыз жүзеге асырылмақ емес.

Ал қалыптасу тарихы бір ғасыр емес, сан ғасырмен есептелетін қазақ 
жазба әдеби тілінің тарихы мен нормасының қалыптасуы мен түрақтануының 
қалай жэне қандай жағдайларда жүріп-өткенін түсіну үшін ¥лы  Отан соғысы 
жылдарындағы мерзімді басылымдардың тілін зерттеу маңызды, ешқандай 
дау тудьфмайды эрі бүл мәселе мэнін де жоймайды. Норма жоқ жерде әдеби 
тіл болмайтыны жөніндегі қағидаға сэйкес соғыс жылдарындағы қазақ жазба 
әдеби тілінің нормасы, нормалануы түрғысынан бүл ерекше кезең болды.
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The article considers the influence o f public-social conditions on the 
mass media language.

ӘОЖ 821.512.141.09

С. Б. Жұмаеұлов*, H. Б. Аеалиева**

ШӘҢГЕРЕЙ БӨКЕЕВ

Мацалада қазақ әдебиетінің айтулы түлгасы Шәңгерей Бөкеев 
шыгармашылыгы, аңындың әлемі ңарастырылады. Аңын өмірінің 
даралыгы екшеліп, Алаш ңайраткер.перімен саяси және рухани 
арнадагы байланысы цамтылады. Қазаң сөз өнерінде айрьщша із 
цалдырган поэзиясының көркемдік-эстетикалың сипаты талданган.

Ақын Ш әңгерей Сейіткерейүлы Бөкеев атақты Жэңгір ханның 
немересі. Алаш ардақтысы Ғүмар Қараш «Жиһангер ханның немересі 
Сүлтан Шаһангерей Сәйдігерейүлына» мадақ жырында «Сүлтандардың 
сүлтаным! Сүлтандардың іиіінде Алгыр цыран сүццарым! Ойласа ойшыл 
косемім, Сойлесе тілді шешенім, Сырласпай сырды білгенім, Тереңнен хабар 
бергенім, Әл-Шыцгыста асылым» дей келе, тектілік тініндегі үрпақтар 
сабақтастығын «Түпкі бабаң белгілі, Банадүр Шыцгыс хан екен. Аргы атаң 
атаңты, Абылхайыр, Нүралы, Кіші жүздің елінде, Жарыц бір жанган иіам 
екен, Бабац Бокей бас болып, Колденец жатцан Жайыцтан, Коктей от in 
ен тастап, Қоныс алзан хан екен» деп толғайды.

Мағжан «Ақанның өмірі - ертегі өмір. Судай сұлу, желдей екпінді, 
жалпақ жүртқа жат, жүмбақ өмір» деп жазады. Сал-серілік поэзия сүлейінің 
жарқын өміріне сәуле түсірер толғамды Шәңгерей ақын өміріне де қатысты 
айтуға болады. Бабадан қалған қүтты мекен Көлборсыда аң аулап, қүс 
салуды ермек етіп қоймай, өзіне қарасты ата қонысында егін ектіріп, бау- 
бақша өсіруі, асыл түқымды мал үстауы далалық өмір үйлесіміндегі қазақы 
көзқарасқа тосындау көрінетін жайттар еді. Сондай-ақ меншігіндегі жерін 
жалға беру арқылы атадан қалған бай-бағылан дәулетгі еселеп отыруы заман 
ағысын дөп басқан бекзат болмысты Шәңгерей түлғасына тэн даралық қасиет
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болатын. Бүған қатысты М. Әуезов «XIX ғасыр мен XX ғасыр басындағы 
қазақ әдебиеті» (1933) кітабында «...Самар губерниясындағы орыс дворян- 
ақсүйектерінің тізіміне жазылып, қазақтан шыққан бірінші дворян боп өмір 
кешеді. Алған жеріне 30-40 үйлі қазақ қоңсы әкеліп, ортасына алмалы тоғай, 
бау-бақшалар орнатып, көліне қүс шүйгітіп, тоғайына тазы жүгіртіп - эрі 
қазақша бай-сері, эрі орысша дворян-ақсүйек боп, өз бетінше кең сайран- 
тіршілік етеді» [1; 387] деп жазады. Қүнарлы ойды «Тәуелсіз өмір кешіп, 
еңбекке, өнерге негізделген жаңаша түрмыс қүрып, шаруа кэсібінің жүйесін 
жасамақ болған. Сол кездегі орыс помешиктерінің имениесі, хуторлары оған 
үлгі болса керек. Әсіресе, JI. Н.Толстойдың Ясная Полянадағы меншікті 
шаруашылығының үлгісін қатты ескереді. Сол эйгілі жазушының зор 
гуманистік бағытын қолдап, қолынан келгенінше қазақ жағдайына лайықты 
істер жүргізген» деген X. Сүйіншілиев пікірімен сабақтастырсақ жаңашыл 
шайыр өмірінің жарқын беттеріне қаныға түсеміз [1; 236].

Шәңгерей Сейіткерейүлының даңқты бабасы Жэңгір хан дүстүрінің 
желісін үзбей қазақ топырағында білім мектебін жаңғыртуы ерекше 
бағалауды қажет етеді. Алғашқьща шәкірттерге өзі дэріс берсе, кейіннен 
кемел іске білімі мен білігі үйлескен зиялыларды жүмылдьфады. Үлттық 
мэдениет пен өнер қүдьфетін ерекше эстетикалық талғаммен таразылаған 
Шәңгерей төңірегіне әнші, домбырашы өнерпаз жандарды жинап, ақыл- 
кеңесімен шапағат нүрын төгіп эрі қаржылай демеушілік жасайды. Мысалға 
Ғүмар Қараштың білімін терендетуіне, ақындық мэдениет биігіне көтерілуіне 
Шэңгерейдің ағалық қамқорлығы ерекше болған.

«Шэңгерей Ғүмарға орыс тілін үйретеді, орыс, еуропа елдерінің көрнекті 
шығармаларымен таныстырады, басты-басты роман, повестерді әңгімелеп 
береді. Ғүмар сол естігендерін ауыл адамдарына айтып, таратады» деген 
Қ. Сыдиқов пікіріне ден қойсақ, Шәңгерей үлағаты Абайдың ақындық 
мектебіне тэн дәстүр үрдісін танытады [3; 7].

Шынайы достықтан туындаған кіршіксіз сыйластық пен қамқорлық 
қадірін бағалай білген Ғүмар Қараш 1910-1912 жылдары Орынборда 
басылған «Шайыр», «Көкселдір» атты әдеби мүра жинақтарында ақынның 
бірер өлеңін енгізеді. «Шэңгерей өлеңдерін оқығанда» өлеңінде ақын 
поэзиясының көркемдік-эстетикалық қуатын «Көріп гажап бү газалны 
цалдым цайран, Мафнумы неше түрлі алуст - алуан. Тіріліп Пушкин, 
Лермонд цылса баян, Айта алмас жүз мыңнан бірін гаян» деген кіршіксіз 
сүйіспеншілікпен бағалайды.

Шәңгерей Сейіткерейүлы Бөкеевтің қаржылай демеушілігімен 1911- 
1913 жылдар аралығында үлттық рух жаршысы болған «Қазақстан» газеті 
жарық көрді. Басылым халық санасына оқу-білім, ғылым жарығын түсіруде, 
жатқа кеткен қасиетті жерімізге ие болып қалудағы отырықшылық түрмыс 
игіліктерінің маңызын насихатгауда ауқымды істер атқарды. Г азет атауында
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терең мэн-мағына бар. Бүл «қыргыз-қайсақ», «моңғол» деп түкыртылып. 
үлттың тарихи атауын шовинистік астамшылықпен бүрмалаган отаршылдар 
өктемдігіне деген ақын наразылығын көрсетеді. Басылымдағы «Баку» 
очеркінен «Қазақстан» газетін шығаруда Шәңгерей Бөкеев, Ғүмар Қараш, 
Елеусін Бүйрин сынды Алаш зиялыларының қайтпас қайсарлық танытқан 
сом түлгаларын танимыз.

¥лт керегі дегеннен бас кетсе де тартынуды білмеген текті Шэңгерей 
газетке қаржылай көмек берді, демеушілік жасады. Бүгінгі үгымга жанастьфа 
айтсақ ел игілігі үшін қазақ топьфағында Есенқүл Маманов, Ахмет ишан 
Оразаев қатарында меценанттықтың негізін қалады. Қаржы мәселесі тіптен 
тығьфыққа тірелген кезде түбі бір, тілегі бір эзірбайжан халқының жадитшіл 
азаматы генерал, қажы Зейнел-Ғабиден Тағиевке Шәңгерей F. Қараш пен 
Е. Бүйринді жіберіп, көмек қолын үсынуды өтініп хат жолдайды.

Ғүмар Қараштың аталған «Баку» очеркінде осы сапар туралы жазылған. 
Бүл мәселені кеңінен қарастырған Мақсат Тэжімүрат «Шәңгерей. Жасампаздьщ 
өмірі» зерттеуінде «Жолаушылар қажы шарапатындағы орыс - мүсылман 
қыздар училищесінде болады, училище жанындағы мешіт, жатақхана, театр 
үйін аралап көреді. Сонсоң қажы қабылдауына кіреді. Бүл ретте, жай - күйді 
түсіндіруге эзірбайжан түркілерінің белгілі қоғам қайраткері, «Мүсылман
- иттифағын» бастап қүрушы, Думаның неше қабат ағзасы, Тағиев шәкірті, 
«Каспий», «Хаяг» газеттерінің пшғарупшсы Ғалимардан бек Топшыбасовтьщ 
көмегі тиген. Нэтижеде генерал «Қазақстанга» жәрдем ретінде мың сом 
береді (Нүгыман Манайүлы «1300 сом болса керек» дейді, бірақ бүл өсіңкіреп 
айтатын ел ішінің әңгімесі сияқты). «Хажы...аталық сифатынан агып шыққан 
сөздерін айтты, - дейді Ғүмар. - Барлық қазақ атагына...қүран шариф гадие 
қылды. Амандасып айрылысар жерде «Қазақ баласына менен сәлем - дэулет 
менікі емес, миллэттікі» деген сөзін айтып көзіне жас алды...». Әне, ол заманга 
миллэт, үлт желімі сондай болган!» деп жазады.

Шәңгерей Астрахань гимназиясында, Орынбор кадет корпусында 
жан-жақты зайырлы білім алган санаткер ақын. Шайыр өмірі мен 
шыгармашылығын зерттеуші Мақсат Тэжімүрат Жэңгір хан кітапханасында 
шет тілдеріндегі 212 кітап болганын зерделесе, Аслан Жақсылықов ақынның 
орыс тілімен қатар француз тілін жетік меңгергенін жазады. Бүл жерде 
Шәңгерейдің бірнеше тілдерді білуі таңқаларлық жагдай емес. «Жэңгір хан. 
Даңқ пен дақпырт» (Жаңаша көзқарас) еңбегінің авторлары М. Қүлкенов, 
Р. Отарбаев Жэңгір ханның Қазан университетінің қүрметті мүшесі болганын, 
татар, неміс, парсы, араб тілдерін білгенін нақты деректермен дәлелдей 
көрсетеді [4].

Ақынның шыгармашылық әлемін багалаудагы гылыми ізденістер 
тоталитарлық жүйе қысымына алынгандықтан, таптық танымдагы таяз 
көзқараспен еш үйлеспейтін өзгеше бітімдегі жойқын мүрасын зерттеу үнемі



96 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
түсауланып отьфды. 1934 жылы Нүғман Манаев алғы сөзімен жарық көрген 
өлендер жинағы мүрағатта сүрленді.

Саяси-идеологиялық қысымға қарамастан Шэңгерей ақындығының 
әд еб и ет  тар и х ы н д ағы  қү н д ы л ы ғы н  ай қы н д ау ға  М. Ә уезов , 
Қ. Жүмалиев, Е. Ысмайылов, 3. Ахметов, Б. Ақмүқанова, X. Сүйіншәлиев, 
Ы. Дүйсенбаев, М. Мағауин, Ә. Дербісалин ерекше қажьф-қайрат салды. 
Ақын өлеңдерін кейінгі үрпаққа жеткізген Фарид Ғатауов еңбегіне де 
мың тағзым. Қазіргі шәңгерейтануға Мақсат Тэжімүрат «Шәңгерей. 
Жасампаздық өмірі» (1998) зерттеуімен олжа салса, X. Сүйіншілиевтің 
«XIX ғасыр әдебиеті» (1992) кітабында ақын шығармашылығы жаңаша 
танымда қарастырылды. А. Жақсылықовтың «Образы, мотивы и идеи с 
религиозной содержательностью в произведениях казахской литературы» 
(1999) монографиясында ақын поэзиясының эстетикалық болмысы діни- 
философиялық арнада сараланды.

«Ала ту Абылайдың ала аттансаң, Аламан артындағы біреуі мен» 
деп жьфлаған Шәңгерейдің Алаш қайраткерлерімен рухани жэне саяси 
арнадағы мүдде тоғысуы үлтгық мүраттарға ақтық демі таусылғанша адал 
бола білген арыстар өмірінің жасампаздық түғырын асқақтатады. Оның 
азаматтық түлғасын, поэзиясын Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтүрсынүлы, 
Жүсіпбек Аймауытүлы, Мағжан Жүмабайүлы сынды Алаш алыптары жоғары 
бағалады. Осы бір ілкі қасиетті М.Әуезов 1933 жылы «...Бертін келе қазақтың 
оқымысты адамдары шығып, газет-журнал шығарған уақытта соларға ат 
салысады. Үлтшыл, байшыл оқығандардың тобын қостап, оларға сыйлы, 
даңқты болады... Оқыған адамдарға үйлескен, үғысқан адамы сол кезде 
кадет партиясына мүше боп жүрген төре -  Бөкейханүлы Әлихан. Оны эрі 
қандас інісі, эрі серігі есепті біледі. Соның жолын қүптайды» деп жазған-ды.

Шәңгерей Бөкеев «Сені қазақ деп жақсы көрем» деп қүрметтеген үлт 
көсемі Әлихан Бөкейхан 1916 жылғы патшаның маусым жарлығынан қан 
жылаған қазақ баласының көзіндегі жасты қайтып тиямын, майданның 
қара жүмысындағы қыр перзенттеріне қалайша қол үшын беремін деп 
шарқ үрғаны тарихи шындық. 1916 жылғы аласапыранда үлт зиялыларын 
бір тудың, намыс байрағының астына топтастыруға күш салған Алаш 
қайраткері Шәңгерейге ерекше сенім артты. ¥лт үшін атқарылар игілікті 
істерді өтеудегі, яғни майданның қара жүмысындағы қандастарға қандай 
да болмасын көмек корсетуде, азаматтық парызды атқаруда Бөкейліктен 
Шәңгерей Бөкеев Әлихан Бөкейхан назарында болды.

«Қазақ» газетінің 1917 жылғы №221 санында Әлихан Бөкейхан 
«...Төмендегі инабатты адамдар көрсеткен жігіттерді переводчикке аламын» 
дей келіп, Бөкейліктен Шэңгерейді атап, «Қызмет -  жүрт үшін, іс -  таза 
жігіттік» деп түйді. Ал «Минск, 15ЯІІ» мақаласында Ә. Бөкейхан Орынборда
II жалпы қазақ қүрылтайын шақыру жөненде үндеу жариялады. Ол қазақ
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жерінің түкпір-түкпіріндегі елге қадірлі, беделді азаматтарға жеделхат 
түрінде таратылды. Онда халықты бірлікке бастау, елдікке үндеумен қатар 
алмағайып дэуірде қазақ жеріне ие болып қалу мәселесінде Алаштың 
отаншыл азаматтарына үлкен жауапкершілік жүктелді. Шәңгерей есімі 
арлы да иманды азаматтар шоғырында үлкен ілтипатпен аталады. Сонымен 
қатар «Қазақ депутаттары» мақаласында Алаш қайраткері Әлихан Бөкейхан 
қазақ жүртынан депутат болатын 43 азаматтың, яғни А. Байтүрсынүлы, 
М. Дулатүлы, А. Бірімжанүлы, М. Жүмабайүлы, Ж. Ақбайүлы, X. Ғаббасүлы, 
Түрағүл Қүнанбайүлы, М. Тынышбайүлы, М. Шоқай. Ә. Ермекүлы, 
С. Асфандиярүлы сынды үлт қайраткерлері қатарында Шэңгерей Бөкеевті 
көрсетеді.

«Біздің іздегеніміз Алапща аты бәйгеден келгені. Тірі болсақ, алдымызда 
үлкен той. Алаштың баласы бүл жолы болмаса да, жақын арада өз тізгігіні 
өзінде бөлек мемлекет болар. Бүл болып түрған заман Алаштың азаматына 
зор жүк. Бізде бірлік қылып, іс қыла білетін шебер табылса, Алаштың баласы 
бақыт - махаббат жолына түсті. Кейінгі үрім-бүтақ не алғыс, не қарғыс бере 
жүретін алдымызда зор шарттар бар! Осыны аңғар, жүртым қазақ!» деп 
мақаласын тебірене түйген Әлихан Бөкейханның үлтқа қызмет етудегі ерен 
істері арлы үрпақты отаншылдық биігіне жетелейтін адастырмас мэңгілік 
темірқазық болып қалады.

1925 жылы 16 мамьфда Ахмет Байтүрсынүлына жазған хатында Әлихан 
Бөкейхан «Біздің Нэзір (Нэзір Төреқүлов -  баспа меңгерушісі) Шәңгерейді, 
Шоқанды, Ыбырайды да (Алтынсары) кітап қылып шығарайық, - дейді. Мен: 
«Жарайды», - дедім. Мен Шәңгерейді жазбақ болдым» деп ақын мүрасын 
зерттеп зерделеуді қолға алғанын эрі мектепке арналып шығарылатын 
дәптерлердің оң бүрышына Абай, Шоқан, Ыбырай, Ахмет жэне Шәңгерей 
суреттері берілетінін жазады [5, 98].

Ш әңгерей қазақ поэзиясын ғажайып лирикасымен көркемдік- 
эстетикалық биікке шығарған поэтикалық қуаттағы дарашыл ақын. 
Әлемдік поэзиядағы декаденттік бағыттың қазақ әдебиетіндегі бастауында 
түрған ақынның өнер қүдыретін эстетикалық идеал түтқан көркемдік 
әлемі үлттық рухтағы асыл сөздің поэтикалық қуатына сүлулық үйлесімін 
жьфлауда, табиғат жарасымын суреттеуде жаңа өрнек салды. Сөз зергері 
Жүсіпбек Аймауытүлы «Мағжанның ақындығы туралы» зерттеуінде «Қазақ 
ақындарында Шәңгерейдің суретшілдігі, сөз күші Мағжанға жақын келеді. 
«Қүйрық атып қүлия Түлкідей қашқан жымия. Қаранды үзіп барасың, Бізден 
де қайран дүния!» деп толғайды. Өтіп бара жатқан өмірді бүдан күшті қалай 
суреттеуге болады?» деп тамсана жазды.

Шындығында жалған дүниенің таза үлттық үғымда дөп берілуі, төрт 
жолға дөңгеленген қас-қағым өткінші өмірді хас ақынға тэн суреткерлікпен 
қиыстыру шынайы шеберлікке тэн даралықты айқын танытады. Мысалы,
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«Үршық» өлеңіндегі «Ағаш едің қүрма өскен, Үршық болдың шуда ескен. 
Бір қалыпта түрмақ жоқ, Шығармалық мүны естен» деген шумақ Шәңгерей 
ақындығына тэн айшықта безбенделеді.

Ақын «Қүйрық атып қүлия (Сыршы)», «Өмірдің өтуі», «Жалғаншы 
жарық дүние!», «Көлторғай», «Таудағы тас үядан», «Бура санды ақ танда», 
«Бүл дүние панилығын етеді екен», «Сүңқардай шалықтаған тас үяның» 
өлеңдерінде өмір, жаратылыс, адам, табиғат туралы терең ойларын 
сыршылдықпен өрнектеп, сан қатпарлы тылсым өмірдің эр алуан жүмбақ 
әлемін шабыт шалқарында жырлайды [6].

Әлемдік әдебиетті соны стильдік ізденістерімен байытқан дарашыл 
эстет ақындар А. Фет, Ф. Тютчев сарынына ден қойған «күйлі сөздің күштісін 
айтқан ескек ақынның» (М. Әуезов) сьфшыл лирикасында бүла сезім мен 
қиял заңғарындағы асқақтық, жүрек қылын дөп басар мүң мен шер ғажайып 
үйлесім тапқан. Сүлу сөздің сиқьфына арбайтын сыршыл поэзиядағы адам 
жанының түпсіз терең сезімін суреттеудегі кестелі өлең керімдігі Мағжан 
ақынның жанын баурап тамсандырған-ды.

Мағжан Жүмабайүлы «Педагогика» еңбегінде «Фантазия - өмірдің гүлді, 
көрікті болуының түпкі діңгегі... Фантазия әдемілік сезімін терендетеді. Біз 
неше түрлі әдеміліктерден фантазия арқылы ғана лэззат аламыз. Фантазиясыз 
адам өмірі үнсіз, түссіз бір нэрсеге айналмақ. Мылқау өмірге үн беретін, сақау 
өмірге тіл беретін, жоқты бар қылатын, бізді арсыға аяқ басқызып, тәңірімен 
тілдестіретін -  сол фантазия. Осы фантазияна қазақтың ең терең сыршыл 
ақьшы Шэңгерей Бөкеев былай деп суреттейді: «Таудағы тас үядан Лашындай 
сарыққан қиядан, Шалқып сөзім шығады Ойласма, пікір-қиялдан, Аспалап 
қиял кетіді Шыққан оқтай жаядан. Жасындай барып жалт етіп, Көк қақпасын 
ашады. Жарығына алданып, Дидарға қадам басады...» деп тебірене жазады.

Шәңгерей лирикасы жан сезімін тербер терең сыршылдығымен, 
сүйіспеншілікті, махаббатты ардақтай білген психологиялық иірімдегі асау 
жүректі толғантар бейнелілігімен ерекше күйге бөлейді.

«Адамнан артық ажар, ақыл, айлаң,
Ажары ақ бетіңнің асқан айдан,
Адасқан арық қудай болдым асық,
Айдындай ақ төсіңе, асыл айнам!»(«Адамнан артық ажар, ақыл, айлаң») 

[6; 50].
«Көрдің бе Қатшекейдің асылығын,
Жалтақтап еткен ісін жасыруын.
Ау, жаным, сүйемісің, сүймейміісің,
Сүймесем жоқ-ты саган бас үруым» («Қатшекейге») [6; 51]. Жастық 

шақтағы алабүртқан көңілді, алмас қылыштай өткірлікті, кемерінен шалқып 
асқан шексіз қиялды ақындық қуатпен жырлаудағы, суретті бейнелеудегі 
шеберлігі ақындық мәдениетінің заңғарлығын асқақтатады.
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«Бір күнде жас көңілім судай тастың,
Тасқындап кемеріңнен шалқып астың,
Төрт бүрышын дүниенің көрмей болжап,
Қиялмен көк қақпасын барып аштың.
Сыйдьфып асқар тауды уысыңа,
Жүзіне алмас қылыш табан бастың.
Күркіреп қара бүлт жасын атса,
Отына жетіп барып қүшақтастың» («Бір күнде жас көңілім судай 

тастың») [6; 57].
«Сүңқардай шалықтаған тас үяның,
Болжаған жер қиянын ер қиялым.
Мерт болған арыстандай айға шапшып,
Қайғылы қайтып болған шер қиялым.
Жер-жебір жермен жексен болайын деп
Сен түрсаң кезеңінде паң дүнияның» («Сүңқардай шалықтаған тас 

үяның») [6; 58].
Ендігі бір өлеңдерінде табиғат сүлулығына, жаратылыстың әсемдік 

әлемінің үйлесіміне тамсанып қана қоймай, оның сүреңсіз, сүрғылт, көңіл 
жабырқатар, жан қүлазытар көрінісін бейнелейді. Адам өмірінің өтпелігіне, 
келте ғүмьф жалғандығына ой тастап толғанады.

«Жалғаншы жарық дүние!
Бізден де бір күн қаларсың.
Піл сауьфлы қара жер,
Қойныңды ашып, қол жайып,
Қүшағыңа аларсың!» [6; 54].

«Бүл дүние панилығын етеді екен 
Бір дэурен өтіп, бірі жетеді екен.
Жүрт болар бір күндегі жоқ адамдар,
Ескілер бірден бірге бітеді екен.
Өзіне халық аузын қаратқан ер,
Тіріге өлсе қадірі кетер екен.
Өлгенді қадір етсек, қанға рауа,
Рухын қүрмет қылсақ не етеді екен?!
Ханға еріп адам болған туғандары 
Жылында барып дүға ете ме екен?!» [6; 58].
«Ол қазақ поэзиясында жазба әдебиет дэстүрін орнықтьфу, көңіл-күй, 

махаббат, табиғат лирикасы сияқты поэзияның жаңа түрлерін дамытуға 
өзіндік үлес қосқан ірі суреткер ақын» деген академик Зэки Ахметов 
пікірі Шәңгерей ақындығына берілген шынайы баға десек, үлт эдебиетінің 
көркемдік арнасын әлемдік поэзиядағы жаңашыл эстетикалық бағытпен
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тоғыстыру бастауында түрган сыршыл шайьфдың сөз кестесі мен ой дестесі 
шеберлік мектебінің шыңына жетелейтін поэтикалық қуаттағы мүратын 
атқара бермек.
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В статье рассмат риваю т ся своеобразное творчество, 
поэтический мир одного из ярких представителей казахской 
литературы -  Ш ангерея Бокеева. Охватываются социально- 
политические и духовные грани взаимосвязи поэта с деятелями 
Алаш с ко й и н т елл и ген ц и и. А н ал и з и рую т с я худ ож ественно- 
эстетические особенности поэзии, дана оценка вклада поэта в 
развитие поэтики лирики.
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The article deals with the peculiar creativity, poetic world o f  one 
o f the brightest representatives o f  Kazakh literature -  Shangerei Bokei. 
Socio-political and spiritual relationship with the leaders o f  Alash poet 
intellectuals is covered. The artistic and aesthetic features o f  poetry, 
assessment o f  the contribution o f  the poet in the development o f  poetic 
lyricism are analyzed.

UDC 398.224(574)

N. K. Zhusupov, M. N. Baratova

MASHKHUR-ZHUSIP- THE COLLECTOR 
OF KAZAKH FOLKLORE

The article analyzes the originality o f  collecting activities o f  Kazakh 
folklore by a famous scientist Mashkhur Zhusip.

There is no particular answer to when Mashkhur-Zhusip started his collection 
work. At the “family archive” can be found the letters written by Alkei Margulan 
to M. Zh. Kopeev. There is also other kinds of information written in the same (that 
is Alkei’s) handwriting. Titled “Suindik: Olzhabai batyr” it has Alkei Margulan’s 
instructions addressed to a man named Serdaly. In those instructions he reported 
that the fairytale had been taken from Mashkhur-Zhusip, that it would be necessary 
to pay attention to the description of nature, to the names of the places, etc. It also 
contains the following reference: “Put down by Mashkhur-Zhusip Kopeiuly from 
Saqau aqyn in 1865”. Thus, we can make the conclusion that it was written down 
in 1865 when Mashkhur-Zhusip was 7 years old. Such information presents the 
registration ticket or passport of the given folklore sample.

There is another fact showing the time when Mashkhur-Zhusip started his 
collection work. In the manuscripts by Zholmurat who described the biography of 
the poet it was written that in 1866 fifty-nine- year-old Qamariddin haziret came to 
Baianauyl and Mashkhur became his pupil (he was 8 years old). Qamariddin haziret 
brought such compositions as “Qozy Korpesh -  Baian sulu”, “Er Targyn”, “Tort 
Zhigittign Oleni”, etc. Mashkhur-Zhusip copied them, learned by heart and spread 
them among the people. Since then he gained fame and Musa Shonnanuly gave 
him the name “Mashkhur” (sage). Thus we found out that at the age of 7 he wrote 
down the words of Saqau akyn and at the age of 8 he copied his first folklore sample.

The manuscripts by Mashkhur-Zhusip cover all folklore genres. There are
15 samples of fairytales, 5-6 heroic epic poems, 2-3 lyric eposes, 11- 12 poems, 
30-40 zhyrs depicting everyday life, 200-300 samples of legends, about 100-150
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samples of tongue twisters, about 50 samples of riddles (both in prose and in 
verse), 2500 proverbs and sayings, 27 samples of aityses, 30-40 compositions of 
akyns, chronicles, religious poems, funny stories which have not been published 
yet. Mashkhur-Zhusip made every effort to collect every folklore sample he 
came across, without paying attention to their genres or “age”. That was the 
main distinctive feature of all folklore collectors of that time. For example, the 
peculiarities of A. Divayev’s collection activity were described in the work of 
N. Smirnova: “A broad coverage of all elements of a folk poetry distinguishes 
the methodics of A. Divayev as a collector. He writes down great quantity of the 
genres of Kazakh folklore: eposes and fairytales, stories and legends, fables, moral 
admonitions, proverbs and riddles, songs and aityses, spells and incantation, ritual 
poetry, songs ofbaksy andbadik” [1].

Mashkhur-Zhusip indicated the volume and size of the works collected. For 
example, he wrote that the book “Gylym bilimi” had 129 sahifas and consisted 
of 12 ayahs, 18 hadises, 43 proverbs, 114 poems; the story “Amir” comprised 26 
sahifas and consisted of 104 poems. The “saliifa” [2] is Arabic word and translated 
as “page”, “sheet of paper”, “newspaper”.

We translate it as “page”. “Bir zhumbaq sheshuimen” comprised 5 saliifa, 
“Namaz magynasy” comprised 23 saliifa, “Bir soqyr, bir sanyrau, bir tuttai 
zhalanash” - 7 saliifa, “Alashakhan” -  9, “Asanqaigy” -  17, “Zliirenshe sheshen”
-  25, “Er Edige” -  10, “Ensegei boily Er Esim” -  10, “Atasynyn aty bilinbei oz 
aty shyqqan erler” -  5, “Amir Temir” -  9, “Gytman gazy zahary” -  6, “Nogai- 
qazaq zamany” -  8, “Abylai” - 38, “Bukhar Sharip” -  28, “Abylai”, “Kenesary- 
Nauryzbai” -  50, “Bukhar, Qoqan...” -  21, “Qazaq bileri” -  90, according to 
Mashkhur-Zhusip all in all there were 461 saliifa [3]. In another manuscript: 
“Toraigyr bi”- 18 sliifa, “Boltirikbi”-12, “Kuderi menUlbike” -12, “Saqau men 
Togzlian” -12. It aso contains the following note: “after writing down these samples
I sent them to Nurgali molda on August, 30, 1913”

The manuscripts also comprise the following compositions : “Khaziret Iusuf 
Paigambar”, “Shaiqy Burqy aulie mekire balyqtan tugan”, “Saryarqa tarihy”, 
“Shon, Toraigyr biler”, “Abylai aspagan sary bel”, “Qoqan khandary tarihy”, 
“Kishi zhuz urandary men rulary”, “Shanyshqyly Berdiqozha batyr tarihy”, 
“Edige men Tole bi”, “Kolebi batyr”, “Olzhabai batyr tarihy”, “Abylai khan”, 
“Mahambet degen batyr shygypty dep baryp tapqan 92 batyr”, Kazakh chronicles 
(the history of the Middle Horde, the history of Meiram sopy, the history of 
Quandyq, Qarakesek, Naiman, Qypshaq), “Barpyq angimeleri”, “Qarakesek pen 
toreler urany”, about Monke bi, Dosbol bi, about the cities of Qozhakent and 
Ozkent, the stories “Oshaqty Qonyrbai qalpe” and “Khaziret Nuhqa 370 zhasynda 
paigambarlyq berildi”, religious stories, about Sannan bi, Qigara bi, Qosdaulet 
bi, about the beginning of the year, about Onnanshy aqsary Shotana batyr, etc.
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The years when the manuscripts had been written were also indicated. For 
example, the story “Tobet ishindegi Zhankeldi” was put down in 1908 [4], “Bir 
khannyn zhalgyz balasy olgende” was written down in 1921 [5].

The manuscripts kept at the Central Fund of Manuscripts also contain the 
information concerning the date. One manuscript was written down in 1907-1927 
[6], the second in 1906-1915 [7], the third in 1920-1925 [8], etc. Those notes have 
not been made by Mashkhur-Zhusip.

Only 200 samples from the mentioned compostions saw the light. 80 texts 
were published in selected works [9] and 120 texts were issued in the newspapers 
[10]. This fact shows that most of Mashkhur’s works have neither seen the light 
nor received due attention.

Most folklore collectors used the expeditionary method while gathering the 
folklore samples. It is common knowledge tha during those expeditions such 
scientists as V. V. Radlov, G. N. Potanin, A. Divayev resorted to the help of local 
correspondents -  enthusiasts who wanted to make contribution to the development 
of Kazakh culture and study of folklore. Such supported resulted in the large 
quantities of collected folklore samples.

Mashkhur-Zhusip also used that the expeditionary method of collection. 
The only difference was that he did not fall back upon the correspondents. There 
were several reasons for that: firstly, after Sh. Ualikhanov he was the first Kazakh 
folklore collector, secondly, he did not have the main difficulty other researchers 
inevitably faced -  lack of knowledge of Kazakh language. That is why his 
collection work steadily went forward in accelerating pace.

It seems that the first thing to be required by such researchers as 
V. V. Radlov and G. N. Potanin was the antiquity of the folklore works. That fact 
can be explained by the natural aspiration of the representatives of one nation to 
learn the culture, customs and traditions of another one, and the ancient folklore 
compositions is the principal source of such knowledge. Mashkhur-Zhusip as the 
native speaker and consequently the person who was well acquainted with the 
history, everyday life had peculiarities of his nation had another aim in collecting 
the folklore samples. That aim consisted in finding the answer to a question “what 
can be useful”. He reflected on what can be useful for people, what can be done for 
the development of Kazakh nation, how we should bring up our children, etc. He 
also contemplated on such topics as what period had the greatest on the progress of 
society, on the minds of people: the time of exemplary biis and courageous khans or 
the epoch of the legendary Asan qaigy and Zhirenshe sheshen. All that formed the 
basis of Mashkhur-Zhusip collection work, his conception of folklore study, and his 
enlightenment activities. To answerthe question how he managed to collect so many 
by means of the expeditionary method, we must lookback on his travellings. In 1887 
at the age of 29 Mashkhur-Zhusip started his journey to Bukhara, Tashkent, Turkistan 
and other cities. All cities mentioned above were cultural centers of central Asia
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and played an important role in the life of the Muslim world. Zholmurat recounted: 
“During the year Mashkhur-Zhusip lived in Bukhara he enriched is knowledge 
greatly. He learned Arabic, Persian. Turkish Chagatai, Uzbek, Tajik, and other 
languages. Read the books by such scientists as Ibn Sina, Abultarit, Socrates, and 
Iranian Shah Sagdi. He could tell by heart such books as the chronicles of khans by 
Abylgazy Bahadur, compositions of Navoi, Ferdousi, and Saiqali”

Zholmurat also mentioned that during his journey Mashkhur-Zhusip wrote 
poems and articles for Tashkent newspapers. At that time there were people who 
considered such tiling as the writing articles for a newspaper to be a sin. That is 
why very often Mashkhur had to engage into controversy with his contemporaries. 
Moldagali Kuzemvayev was one of them. According to Zholmurat after leaving 
Bukhara and Tashkent, he goes to the Syr Daria to meet Mailyqozha, Koshek 
qozha, the poet in the seventh generation and the offsprings of Kuderi qozha.

We know that Mashkhur-Zhusip travelled to Bukhara, Tashkent and Turkistan 
three times. First time when he was 29 in 1887, as we have already said, second 
journey took place when he was at the age of 37 inl895, and the last one was in 
1907 when the author was 49 years old. Mashkhur-Zhusip depicted his travellings 
in his poems.

The purpose of those journeys did not only consisted in obtaining a 
knowledge, but also in collecting the legends and stories, words of wisdom, eposes 
and fairytales, aityses and poems of akyns, historical events, etc. His description of 
the places he had been, people he had met and who had provided him with folklore 
samples is significant information for the history of folklore study.
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Мацалада белгілі галым Мәшһүр Жүсіптің қазақ фолъклорын 
жинау ерекшелігі сөз болады.

В ст ат ье анализирует ся своеобразие собират ельской  
деятельности казахского фольклора известным ученым Машхуром 
Жусипом.
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Н. Қ. Жүсіпов, М. Н. Баратова 

ШӘКӘРІМНІҢ ТҮСПАЛ ӨЛЕҢДЕРІ

Мсщалада Шәкәрімнің туспал өлеңдері царастырылады.

Шәкәрімнің Шығыс әдебиетімен шығармашылық байланысын мысалдар 
жазу ынан да көруге болады. Адамгерпгілік сапаларды аллегориялық көркемдікпен 
насихаттауды өз тәжірибесінде ақьш «Бояушы суыр», «Қаншыр мен бөдене», 
«Ақылшы торғай», «Қасқыр, түлкі, бөдене», «Епші тышқан» сияқгы мысалдар 
арқылы жеткізеді. Арғы төркіні «Калила мен Димнадан» өрбіген мысал үлгілерін 
Шығыс акындары талай нүскада дамытқан. Мысал жанры қазақ арасьша ауызша 
да акындар арқылы жазбаша да ерте таралған. Абай дәстүрімен де, өздігінен іздену 
жэне Шығыс әдебиеттерін оқу арқылы да Шәкәрім мысал жанрьш жақсы игереді. 
«Қасқьф, түлкі, бөдене» мысалындағы кейіпкер: өктем күттт иесі- қасқыр, айлакер 
түлкі, жазьщсыз момьш бөдене. Қасқьфды түлкі алдап, зығьфданьш қайнатса, 
түлкіні бөдене орға жығады. Қулықгың түбі қазамен аякталып. эділет жеңеді.

Шэкэрім мүрасына үңілсек, түспалдау өлендерін кездестіреміз. Мүндай 
өлеңдер тобын кезінде А. Байтүрсынов (1926 ж.) «бүкпелеу»- деп атап, оған 
мынадай анықтама берген: «Сөзді ашып айтпай, үшығын ғана көрсетіп айту
-  бүкпелеу деп аталады» [1, 176 б.].

XVIII ғасырдағы Бүқар жыраудың «Ханға жедел айтпасам» өлеңінде 
түспалаудың өзіндік бірі түрі көрініс тапқан:

Судан қашып қарағай 
Шөлге біткен бір дарақ,
Шортан шөлге шыдамсыз 
Балықтан шыққан бір қарақ.
Ойлама шортан үшпас деп,
Қарағайға шықпас деп ...[2, 134 б.].

1913 жылы жазылған С. Торайғыровтың «Түсімде» өлеңінде Ресей 
отарлауы қыспағындағы қазақ елінің мүшкіл халі түспалданып берілген: 

Тағы да бір даулаған отты көрдім,
Қап-қара хисабы жоқ топты көрдім.
Mac болған дау-жанжалмен элгі андарға 
Үсынған эр тараптан оқты көрдім.
Аңдар түр от пен судың арасында,
Сахараның эр жердегі даласында.
Әр нешік ғаріптердің ісі мүшкіл,
Я, Рахман, өзің бір жөн табасың да [3].
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Міне, мүнда басты эңгіме элде бір аңдар туралы еместігі, қыспақ 
көрген жойылу қаупі төнген қазақ халқына арналғаны белгілі. Бүл идеяны 
1917 жылдан кейін нағыз бостандық келді деп сенген С. Сейфуллиннің өзі
1914 жылы «Түс» өлеңінде түспалмен жеткізген. Ақьш түсінде бір бақшадағы 
ағаштардың Күз де емес, жаздыгүні қурап қалғанын т.с.с. көргенін бейнелейді 
де, қазақ халқының мүң-күйін бір шыбықтың сөзімен түспалдап берген: 

Ынтымақсыз иеміз болғаннан соң,
Жанжал қып, харап қыпты бірі-бірін.
Түсіпті қараңғылық сонсоң бізге,
Хан тэңірі аяғандай бізден нүрын [4].

Көріп отырғанымыздай, мүнда да өзекті ой, идея бақшаның қурауы, 
немесе табиғаттағы қараңғыльщ емес, адамдар өміріндегі жүдеушілік, оларға 
төнген қауіп туралы екені анық. Рас, С. Сейфуллин 1917 жылғы Қазан 
төңкерісінен кейін де түспалдау әдісін жиі қолданды. Бүл түста ақын кеңес 
үкіметінің ниеті ізгі деп санап, соған сенгендіктен де, түспалдауды Түнжыр 
қалыпты емес, жақсы делінген өмірді жарқын суреттермен ғана бейнелеуге 
иек артты. Бүл түстағы Сэкеннің түспалдауды қалай пайдаланғанын белгілі 
зерттеуші Е. Исмайылов орынды көрсеткен: «Түспалдап жырлау көп ақынға 
тэн, әсіресе, романтикалы поэзияға тэн сипат. Оны біз Лермонтовтың, 
Блоктың, Абай мен Сүлтанмахмүттың поэзиясынан үнемі кездестіреміз, 
революцияны дауыл, нажағай, желдің екпіні бейнесінде жырлаған ақын 
шығармаларын да жақсы білеміз. Әңгіме ақынның бейнелеу тәсілінде емес, 
соған қандай мэн беріп, идеясын айқын аңғартуында. Сэкеннің дала, жел, 
дауыл, аққу қүс, асау түлпар, эспресс, поезд, аэроплан, лашын қүс образдарын 
белгілі бір сюжетке, айқын бір идеялық мақсатқа байланысты жырлауы 
революциялық романтиканың бойына жарасымды келіп отырады» [5].

Шәкәрімнің түспал өлеңінің бір үлгісі -  «Қайтқан шал» өлеңі. Ақын 
ертеңгі Күнді ойламай қүр босқа жүруді, орынсыз малшашпақты, қүр бос 
қызықты сынау мақсатында өзін сөз қылып, I жақтан сөйлеп, бір сарайға 
барғаны жөнінде эңгіме етеді:

Нені іздесең бэрі де бар сол сарайда,
Кейі залал үйткенмен, кейі пайда.
Сан керуен қылады сауда-саттық.
Не боларын көбі түр байқамай да...

Мал да бар лапкесінде, мақтан да бар,
Көзіңше мақтан алып жатқан да бар.
Көңілдің жүбанышы -  көп ойын бар,
Үстайтын дүспаныңды қақпан да бар

Ақын «сарай деп бүкпелеп, адамның нәпсісін тыя алмай, оның 
артынан еріп кетуін айтады. Оған берілсең, бос ойын-қалжың, қүмарлық, 
ысырапшылдық бойынды кернеп алады деген ой тастайды.
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Түруға уақытым жоқ сөзді үзайтып,
Барамын асығыспен елге қайтып.
Сусын деп у беретін сүм сарайдың,
Кетейін кейінгіге сьфын айтып.

Жігіттер, жалған емес, мүным анық,
Бүрыннан осы сарай елге қанық.
Қайта келмес қақпадан эрі өткізіп,
Шығарып салып мені қайтар халық, -  

деп ақын ол «сарайға» бармауды, яғни нэпсіге берілмеуді, онда жалғаннан 
басқа түк табылмайтынын, өзі де соған беріліп, кейін «үйіне» қайтқанын 
айтады, соны кейінгілерге өнеге етеді. Ал «Өмір» түспалдау өлеңінде ақын 
өмірді тез, өткінші екенін, көзді ашып-жүмғанша зымырап кететінін бүкпелеп 
келтіреді: Бір үйге от жақ дейді, сонда от лапылдап жанып, ақьфы шоқ боп 
кетеді.

Жалын кетіп, аздан соң шоқ болды қүр,
Отын бітті, үрсем де жана алмай түр.
Жалынды оттай жайнаған, қайран өмір,
Шоқ сөнген соң қап-қара болды көмір, -  

деген қорытынды жасайды. Ақын осылай түспалдау арқылы өмір қысқа, 
сол қысқа ғүмьфыңда жақсылық істеп, мэңгі өмір азығын қамда деген ой 
тастайды.

Шәкәрімнің «Өмір» өлеңі түспал өлеңге жатады
Біреу маған от жақ деп қылды бүйрық
Жағайын деп үмтылдым көңіл жүйрік
От жаққалы жатқаным -  бір үлкен үй
Отын жиып қойыпты талай Күндік
Шақпақ жағып жібердім, қуға түсті
Түтандьфып алуым болды күшті
Қызыл өңеш болғанда азар жанып
Соған шейін асығып, ішім пысты
Отқа әкеліп отынды салып еді,-
Жалын шығып лапылдап жанып еді
¥ й  жылынса қайтейін залалы көп
Жалын барып талайды шалып еді.

Өлеңдегі түтанбаған қу, жалындаған оттың жылуы болса да, оның 
залалы көп болуы, шоқ, сөнеген от орындағы қара көмір т.б. суреттей отырып, 
ақын өмірдің өткінші екендігін, жастық шақтың жалындаған жылуы мол 
кезең екендігін түспалдайды. Қапы өткізбе, өкініші қалмайды, талаптан, 
ғылым ізде, қартайған соң шама кетеді деген ойды ашық айтады. Өлеңдегі 
түспалды, соңында өзі қорытып, насихат түрінде жастарға жас кезіңде 
ғылымды игер деп түжырымдайды. Ақын түспалдап, жинақтап бейнелеп
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барып, өз түйініне келгенде, ашық айту, түсіндіру, баяндауға көшеді. 
Осындай түспал өлең ақын замандасы Мәшһүр Жүсіп шығармашылығында 
кездеседі. Мысалы М. Ж. Көпеевтің «Толқын» өлеңі түспал өлеңге жатады. 
Әр түста қилы-қилы заман өтті,

Су тасыды, көп толқын қайда кетті?
Кеткен толқын өз-өзінен кете берсін,
Желмен қуып, толқынды толқын жүтты.

Дария ағызған эркімді толқын айдап,
Ер басына Күнелтпек бір сал байлап.
Толқын жайын білмеген қьфсықтылар 
Салы суға кетпекші, соры қайнап.

Өтіп кеткен толқынды күтпегендер,
Жоқтап, көксер зейіні жетпегендер.
Қандай жақсы дәуренмен өмір сүрер:
Салы суға бүзылып кетпегендер [6, 20-21 б.].

Міне, ақын өлеңінде алдымен толқын күшін, «толқын жайын білмеген» 
қырсықтылардың салы суға кететінін түспалдап, жинақтап бейнелеп барып, 
өз түйініне келгенде, ашық айту, түсіндіру, баяндауға көшеді.

Алла адамды жаратты артық зерек,
Өзгеден ерекше қып оқшау бөлек.
Ақылыңа сыйғанды алып үста-дағы,
Ақылға сыймағанды қылма керек [6, 21 б.].

Жүмбақтап, түспалдап айту ақынның «Бояулы суыр» өлеңінде де өріс 
алған. Шәкәрімнің «Бояулы суыр» атты мысалы бір жағынан юморға толы. 
Қысқаша фабуласы: бір суыр иттен қашып жүріп, бояуға толы шелекке 
түсіп кетіп, жүні эр түрлі түске боялып қалады. Мүны ол өзінше жорып, 
«Мен қасиетті қүс -  Тауыспын» дейді. Бірақ өзге суырлар сенбей, үшам 
дегенде, суға түсіп, батып кетеді. Өзге мысалдардағыдай ақын соңында 
өзінің қорытынды сөзін айтады:

Жігіттер, бүл суьфды қылма мазақ,
Осыдан естілерің болады аз-ақ.
Бояуды да бағым деп Күн өткізіп,
Қол жетпеске үмтылған кейбір қазақ 

Яғни, ақын қолына аз ғана биліктүссе, соған маңғазданып, елін, халқын 
үмытып, мардымсып кететін кейбір адамдарды сынға алып отыр. Бақ, 
дәулет, мансап, байлық -  қолдың кірі, бояу сияқты, көпке шыдамай, бір Күні 
жоқ болар деген ой да айтады. Қанша биік дәрежеде болсаң да қарапайым 
бол.халкыңмсн бол деген идея тастайды.
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А. Ф. Зейнулина

АСҚАР СҮЛЕЙМЕНОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
АДАМТАНУДЫҢ КӨРКЕМДІК ИІРІМДЕРІ

Атсілмыиі мацалада Асңар Сүлейменов шыгармаларындагы 
кейіпкерлердің сомдалу ерекш елігі мен авторлъщ позициясы  
Kfipacm ырылады.

Адамның көңіл-күйі, халі, ой-толғамы, болмыс-бітімі, төңіректегі 
қүбылыстардың сырына үмтылу, екі үдай ойға берілу секілді дүниелер
-  психологиялық ғылымының зерттеу нысаны. Бүгінде осы аталған 
объектілер психология ғылымының ауқымынан шығып көркем эдебиеттің 
суреттеу проблемасына айналды. Өйткені эдебиет -  адамтану ғылымы 
болып табылады. Көркем эдебиеттегі психологизм -  бүгінгі таңдағы 
әдебиеттануда жиі сөз болатын күрделі теориялық, тэжірибелік мэні мол 
мәселе. Әдебиеттанудың негізгі объектісі адам болғандықтан, адам сана- 
сезімі, мінез-қүлқы, ой-толғанысы эдебиетте де қарастырылады.

Өткен ғасьфдың 60-80 жылдардағы әдеби үрдістің даму тенденциясы 
эдебиеттің көрнекті туындылары негізінде көрсетілген. Қазақ әдебиеті 
тарихының даму жолдарының ерекшеліктері, әдебиетке жасалған биліктің 
эр қилы ықпалы, зардабы мен пайдасы, заман мен қоғам, адам арасындағы 
байланыс сабақтастьфыла қаралған.

П роза жанрының жедел өркендеуі көрнекті жазуш ы ларды ң 
шығармаларымен айқындалды. Прозаның өзі өз ішінен әңгіме, повесть, роман 
жанрлары бойынша зерттелді. Бүл түста сол дэуірдің талап-талғамынан 
туған қүнды шығармаларының терең көркемдігімен, модернистік қалпымен 
танылған Асқар Сүлейменов белгілі болды.

Асқар Сүлейменов элем әдебиетінің сан тарау бүлақ көздерінен еркін 
қанып ішкен шебер, модернист жазушы.

Асқар Сүлейменов шығармашылығындағы эдемі анық бояу боп 
көрінетін модернистік үлгі -  «Адасқақтағы» бояу палитрасының байлығы. 
Мысалы, жазушының айды қалай эртүрлі кейіпте суреттейтінінен көреміз. 
«Ай туған екен. Күндізгі аптаптың қызуымен балқығандай жалпақ, семіз, 
қызыл айжер-жиектен бауьфын енді көтеріпті» [1,183],«... күреңіте бастаған 
айдың етегіне қара бас ақ тоқтының сеңсеңіндей бүлт жармасты» [1, 185], 
«...қанын тартқан қызыл ай аспанның үзік бауына жармасқанда...» [1, 189]. 
«АИ» бейнесінің қүбылуы мен «АДАМ» жан дүниесі үласады. Ғажайып 
образдар галереясы деуге келеді.



112 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂

Суреткер прозасының жаңашылдығы -  бар ескіден бой тартпай, 
олардың эдемісін ішке сіңіру. Ол мейлі үлттық үлгі (шешендік өрнек), мейлі 
шығыстық сарын (дін), мейлі батыс эстетикасы (модернизм) болсын жазушы 
одан бас тартпайды, қайта керегіне жаратады. Жазушы қолтаңбасынан алуан 
түрлі үлгілердің бой көрсетуі соған дәлел. Жазушы қолтаңбасындағы жаңа 
замандық әдебиеттен, сырттан алынған деуге болатын тағы бір осындай 
үлгі, ол символизм сарыны. Символизмге тэн көкке, ғарышқа деген сүйсініс 
А. Сүлейменовке де тэн. Символизмдегі сүйікті образдың бірі -  күн. 
А. Сүлейменовте -  ай. Символизмдегі негізгі тіректің бірі ол -  астарлы ой. 
Жазушы шығармасында астарлы мэнге ие болушы образдың бірі -  жылқы. 
Жылқы -  А. Сүлейменов еңбектерінің өн бойында жүретін, үздіксіз маңызды 
образ-кейіпкер. Автор танымында «жылқы -  еркіндіктің символы». Кезінде 
дауылпаз ақын С. Сейфуллин де осы ат бейнесі арқылы қызыл империя 
саясатын бейнелеген еді.

Жазушының «Қара шал» әңгімесіндегі терең психологизм шығарманы 
эр оқыған сайын ашыла түседі.

Бүл жылдардағы эңгіме жанрындағы негізгі ерекшеліктер символдық, 
лирикалық, проблемалық, элеуметтік талдаумен көрінді. Жазушылар 
әлеуметтік талдаудың негізінде үлттық характерді ашуга, адам табиғатын 
психологиялық түрғыда танытуға үмтылды. Қазақ халқының тарихынан 
орын алған өмір шындығы шағын жанрда шынайы да шымыр бейнеленді.

Жазушы Асқар Сүлейменов «Қара шал» әңгімесін үлггық идеяны негізге 
ала отырып, басты кейіпкері қара шал арқылы қызыл айғыр тағдырына 
арнайды. Қара шалды, мінез-қүлқын, нағыз үлттық психологиясын шебер 
сомдап, ой-өрісіне сәйкес толғанта сөйлетеді. Қара шал сыртқы қүрылымдық 
сипатқа ие де, ішкі қайнар, мағына қызыл айғыр бойында жатыр. Жазушы 
Әбдіжәміл Нүрпейісов «Асқар Сүлейменовтың қара шалы -  қазақтың үлттық 
бояуы колоритті образ» [2, 194], -  деп дэл бағасын берген.

А. Сүлейменовтың «Қара шал» әңгімесінен тоқырау жылдарындағы 
науқаншылдық мінездер әдемі, шынайы ашылады. «Ес білгелі босағасынан 
ат кетпеген, аш отьфғанның өзінде ат кекілін бір сипамаса» отыра алмайтын 
Үкібай шаруаларға бүзаулы сиыр, бес қойдан артық мал үстауға болмайды 
деген бүйрық келгенде, естен айрылғандай хал кешеді. Ол аты үшін бүзаулы 
сиырын өткізе алмайды. Бүл заңсыздық қара шалдың есін ауыстырғаны 
сонша ол өмірінде бірінші рет жаназаға бармай қалады. Жаназа болғанда 
да өз қүрдасы Жақаңның о дүниелік болғаны да артық деп ойлайды. Қара 
шалды қинайтыны енді бәйгеге сиыр қосам ба деген өкініш.

Қара шал -  мінезді кейіпкер. Оның өмір сүру салты -  өз үлтының таным- 
түсінігіне, менталитетіне сай. Өзі түйсінген түсінікке, үғымға сыйыспаған іс- 
әрекеттерді ол қабылдай алмайды. Мысалы, жүйрік атты етке өткізу ол үшін 
ақылға сыймас нәрсе. Сондықтан совхоз тарапынан болатын бүл талапқа
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ол келісе алмайды. Экономикалық түрғыдан қарағанда бүл жерде жасанды 
кеңестік шаруашылық түрі мен үлттық шаруашылық ережесі сай келмей түр. 
Жекеменшік ерік жойылған зорлықшыл шаруашылық формасы үстемдік 
қүрған жерде бүндай кереғарлықтың болмай қоюы мүмкін емес еді. Жэне де 
бүл оқиғаның эйгілі коллективтендіру дүрбелеңінен кейін болып жатқанын 
еске алу керек. Оның шындығының бет пердесі бүгінде ашылып жатыр.

«Бесатар» повесі -  1916 жылғы үлт-азаттық көтерілісіне байланысты 
жазылған шығарма. Айналасы 4-5 адамның басынан кешкен оқиғалар артық 
ауыз сөз кірістірілмей бейнелі жеткізілген. Әр бейне өзіне лайық бояумен 
дэл эрі анық ашылған. «Бізде амандасуға, ат суғаруға, ас ішуге, айтпай-ақ 
танылатын болмашы бірдемелерге көп орын беріледі. Асқар Сүлейменов 
шығармашылығында ол жоқ екен. Берілген көріністерде мэн бар, серпін 
бар -  элденелерді астьфтын андата кету бар. Белгілі жай, бүлай жазуда 
жазушы үтысы еселеніп отырады» [3, 117], -  деп белгілі жазушы Ғабит 
Мүсірепов қаламгер ніеберлігіне өз көзқарасын білдіреді. Асқар Сүлейменов 
қай шығармасында да сьфтқы көріністі сипаттаудан гөрі шығарманың ішкі 
қуатына ерекше мэн береді, идеясын ашуға күш салады эрі ішкі мэні өз 
дәрежесінде ашылады.

««Бесатар» - психологиялық повесть» [3, 48], -  дейді Төлеген 
Тоқбергенов. Шьшында, Асқар Сүлейменовтың «Бесатары» - психологиялық- 
философиялық мэнерге қүрылған шығарма. Өйткені осы көркем дүниеден 
ішкі терең жан сезімі мен пікір айтушылық қасиет айқын көрінеді. Бүл 
шығармада әдеттегідей қүрылым жоқ, кейіпкерлер монологы арқылы 
жазылған. Әр кейіпкердің уақыт пен кеңістігі де көрсетілген. Шығармадағы 
философиялық мағына-мэнерге, түйінге Сэруэрдың өліммен бетпе-бет 
келгендегі сэтінде, ішкі монолог түрінде берілген бөлімде көз жеткіземіз.

«Бесатар» повесі -  жазушының кезеңдік келесі бір биікке көтерілген 
туындысы. Біздіңше, прозалық түрғыдан А. Сүлейменовтың шеберлік 
сатылары былай жүйеленсе керек. «Қара шал» - «Бесатар» -«Адасқақ». Осы 
реттен «Бесатардың» жазушы шығармашылығындағы алар белесті орны 
айқын көрінуге тиісті.

«Бесатар» арқылы жазушы өзінің қолтаңбалық ерекшелігін шын 
байқатты. Академик-жазушы F. Мүсірепов шығармаға арнайы талдау жасап, 
өз пікірін білдірді. Атақты қаламгер әдеби ортаға: «Жаңаша жазушы, жазуға 
жаңалық кіргізер жазушы келе жатыр. Ойлы да серпінді жазушы келе жатыр» 
[4 ,8 ],- деп жар салды. «Бесатарда» өзіндік жазушыға тэн жеке қолтаңбалық 
ерекшеліктер айқын көрініс берген. Шығарманың бірден көзге түсер 
ерекшелігі -  оның психологиялық астары терең туынды екендігі. Жалпы 
А. Сүлейменов жазушылық мэнерінде байқалатын екі бөлік ерекшелікті атап 
корсеткен жон. Олар: 1. психологиялық (ішкіжан: түйсік, сезім элементтері);
2. философиялық (ой түйгіштік, пікір түйгіштік) мәнер.
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Экспериментке біздің көп ғалымдарымыз, көзі ашық оқьфмандарымыз 
үдере қарайды. Бірақ, Асқар драмасындағы эксперимент халықтық 
колориттен алшақ емес, еуропалық элементтерге бой үру емес, соны 
соқпақ жасау, үлт танымы аясындағы еркін кеңістікте жаңаша форма 
қалыптастьфу. Бүрын батыс Еуропамен көзқарас қайшылығында болсақ, 
Асқар Сүлейменов шығармалары жазыла бастаған түс кеңестік сананың 
ьщьфай бастаған кезеңімен қатарлас. Мүны автор түсінді. Біз мың жерден 
«Король Лирды» сахналағанмен Шекспир -  ағылшын, «Ақымақ болған 
басымайды» қойғанмен Мольер біздікі емес екені, сол секілді Шиллер тек 
неміске, Толстойдың тек қана орыс мәдениетіне ортақ түлға екенін бек 
үғынды. Сол себепті де ьфғағы бүрынғьщан өзге бағытқа жол ашты. Жаңа 
бағыт дегеніміз -  классикаға қарама-қайшылық емес жэне Асқар Сүлейменов 
шығармашылығының өзі -  М. Әуезов, F. Мүсірепов салған сара жолдан 
жэне ауыз әдебиетінен бастау алған. Осыны басты назарда үстасақ, Асқар 
Сүлейменов шығармашылығындағы басты жаңа бағыт -  эр түрлі әдебиеттің 
жаңаша жалғастығы деп баға бере аламыз.

Қаламгер бүл ретте жаңа бағыт нәтижесінде жаңа ойды жаңа форма 
арқылы дамытқан. Жаңашылдық болу себептері: біріншіден, автор аталмыш 
дүниелерінде қоғамдық қалыптасқан ойға қайшы, тысқары жаңа идея 
нәтижесінде туған, екіншіден, қазақ эдебиетінде сирек үшьфасатьш монолог- 
диалогқа қүрылғандығымен қатар, соны формада жазылған, үшіншіден, 
дэстүрлі жазушылық танымнан тыс болуы, оқиғаның басталғанында 
емес, дамыған, қызған нүктесінен бастап дамуы, догмалық ауқымнан 
тыс кейіпкерлер түсінігіне қарай отырып, бүл дүниелерді модернистік 
эксперимент деп толық айта аламыз. Эксперименттік мінез кейіпкерлерінде 
де кездеседі. Персонаждардың мінез-қүлқы -  күйзелісте жинақталған. 
Барлығына ортақ депрессивті көңіл-күй алданып қалған совет қоғамының 
ғана емес, келешектегі де тэуелсіздік алғанымен бағыты мен бағдары айқын 
емес қоғамға тэн мінез-қүлық еді. Кейіпкерлердің бойындағы қым-қиғаш 
психология да осы эксперимент нәтижесінде айқындала береді. Асқар 
Сүлейменов туындылары, атап айтсақ, «ситуациялар» триптихы шығарма 
жазылған кезеңнің үрдісімен мүлдем аулақта дамыған, жаңаша үрдіске 
негізделген дүние.

Екінші тарап -  кейіпкерлердің әлеуметтік тіршілігі. Мүны біз эрине, 
стилдік ізденіс түрғысьшдағы эксперимент санатында атай аламыз. Дегенмен 
де, кейіпкерлердің әлеуметтіктүрғыдан өзгешелігіне қарап, жаңаша концепция 
екенін атай аламыз. Айталық, кеңестік әдебиеттің басты кейіпкері міндетті 
түрде -  сауыншы, шопан, озат егінші, тракторшы, шахтер болып келетін де, 
оның еңбегінің саны мен сапасьша ғана көңіл бөлініп, оның жаны екінші жаққа 
ысырылатын. Бүл автор үшін өзі суреттеп отырған өмір шындығын корсету мен 
тану да мүмкіндік беретін шығар, бірақ, кейіпкер мінезін жинақгау мен образды
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даралау тэсілінде ақсаңдап жататыны бар. Кейіпкерлердің эмоционалдық 
тарапы айқындалмай қалатын. Ал, Асқар Сүлейменов шығармаларында 
бірінші адам жаны, екінші әлеуметтік мэселе қозғалады.

А. Сүлейменов шығармалары -  кез келген үлгіде, кез келген шешімде 
қабылдауға мүмкіндік беретін, ой-түжырым еркіндігіне жетелейтін, қатпарлы 
астарлардан сан қилы ой қозғауға, шешім табуға мүмкіндігі мол шығармалар.

Асқар Сүлейменов -  көп қырлы қаламгер. Ж азушы еңбегін 
1960-жылдардағы қазақ әдебиетінің ерекше бір қүбылысы деп бағалауға 
болады.

Қалтай Мүхамеджанов Асқар Сүлейменов туралы былай деген екен: 
«Кеше ғана арамызда жүрген Асқардың кім екенін сол кеше де, тап бүгін 
де біздер элі толық біліп-тани алған жоқпыз. Асқар Сүлейменов -  қазақ 
топырағында, XX ғасырдың екінші жартысында жаңа сапалы өнер, жаңа 
әдебиет жасаған ерекше түлға. Келер үрпақтарымыз Сүлейменүлы Асқардың 
шалқар кеңістікті ой-сезім әлемінің түнығына жүзіп, қанып сусындары аньщ» 
[5, 55]. Бүл -  жазушының жазушыға берген эділ бағасы.

Асқар Сүлейменов қай шығармасын алып қарасақ та, қазақ әдебиетіндегі 
ерекше қүбылыстай көрінеді. Оқиғасы ерек, қолтаңбасы бөлек, тілі бай.

Адам ғүмьфы -  қилы тағдыры жинақталған әдемі әлем. Бүл жиынтық, 
нақтырақ айтсақ, бір-бірін алмастырып отыратын іс-әрекеттер жүйесі. Іс- 
эрекетте объектінің субъективті формасына, образға өтуі жүзеге асырылып, 
сонымен қатар іс-эрекетте объективті нэтижелеріне, өнімдеріне айналуы 
орын алады. Осы жағынан алғанда іс-әрекет процесс ретінде көрініп, онда 
субъект-объект өрістері арасында өзара ауысу жүзеге асырылады.

Асқар Сүлейменов өз кейіпкерлерін сомдағанда адамның ішкі жан 
дүниесіне бойлап, болмысын танытып, жанындағы дерттің сырын, себебін 
үғуға үмтылса, көркем шығарма осылардың себебін анықтап, оны емдеудің 
жолдарын қарастьфады. Жазушылар алдарына қойған осындай мақсатқа 
жетуде адамның жан дүниесін, сезім сьфын, көңіл-күйін оқырманға жеткізу 
үшін авторлық баяндау, суреттеу, әңгімелеу, пікір айту сияқты тәсілдерді 
алмастьфып қолданады.

Көркем шығармаларда адамның өмірі, олардың өзара қарым- 
қатынастары, наным-сенімдері, ой-сезімдері, мінез-қүлықтары суреттелінеді. 
Бірақ жазушы шығармасында өзіне белгілі бір адамның ғана сипатын 
көрсетіп қоймайды, сол адамның өмір сүрген кезіне, өскен ортасына дэл 
келетін кей адамдарға тэн іс-әрекет, мінез-қүлық, наным-сенімдердің ең 
керектілерін теріп алып, бір адамға тэн сипат етіп көрсетеді жэне солай 
болуы мүмкін екендігіне оқьфмандарын сендіреді.

Суреткер өз шығармасында не жайлы, қандай өмір шындығы жайлы ой 
толғағанда да, басты шындықты адам образы арқылы ғана ашып береді, тек 
сол арқылы ғана бейнелеп отырған дэуір тынысын таныта алады. Өйткені
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көркем шығармаға өзек болатын өмір де, ол өмірдің шындығы да адамдікі, 
адам өмірінің шындығы. Осы ретте адамның сыртқы іс-әрекеттерімен қатар 
оның күрделі ішкі әлемін, ойлау, сезіну ерекшелігін дэл корсетіп, нақты 
таныту міндеті бой көрсетеді. Мүндай жағдайда тікелей де, жанама түрде 
де кейіпкердің психологиясына, сезім қүбылуларына үңілуге тура келеді.

Асқар Сүлейменов та шығармасында белгілі бір фактілерді, болмысты, 
эрекеттерді тізбектеп, созып баяндаудан аулақ. Оның шығармаларының 
бір ерекшелігі дэл қызган, қызықты жерден бастау. Басында эңгіменің не 
туралы екенін түсінбеу қиыншылыққа түседі, бірақ эрі қарай жағдайға елігіп 
отырасың. Әрине, оның да шығармаларында табиғатты бейнелеу, авторлық 
ойы, яғни баяндау, қысқаша мінездеме беру де кездеседі. Бірақ шығарманың 
қызығы да сол психологизм әдіс-тәсілдерін пайдалана қүрылған. Әр 
кейіпкердің ішкі дүниесіне терең бойлау, монолог арқылы, бір-бірімен деген 
қатынасы диалог арқылы керемет ашылады. Одан басқа психологиялық 
параллелизм, интерьерді корсету, жорта сөйлеу қолданылады. Оқьфманга 
ойды жалгастыруга мүмкіндік береді. Мүндай жерлер шыгарманың коп 
жерлерінде кездеседі десек, қателеспейміз. Ягни сюжет қүрылысындагы 
ерекшелігі осы.

XX гасырдың екінші жартысы -  қазақ әдебиетінің элемдік әдеби 
процеспен ең етене араласқан түсы боп табылады. Бүл қүбылыстың жарқын 
бір үлгісі -  А. Сүлейменов шыгармашылығы.

Жазушы Асқар Сүлейменов -  әдебиеттің барлық жанрлық түрлеріне 
қалам тербеген дарын иесі. Проза саласымен қоса драматургия, коркем 
қара сөз жанрларында да озіндік қолтаңбасы бар. Асқар -  ой әлемін өзіндік 
қолтаңбалық ерекшелігімен танытқан, ешкімге үқсамайтын бірегей түлга.

Жазушының басқа да шыгармалары озіндік мэнге ие. Әрқайсысы бір- 
бір зерттеудің қажеттілігін аңгартатын, жекелеген зерттеулерге сүранып 
түрган көркем дүниелер. Ойымызды түйіндей келеек, А. Сүлейменов 
шыгармаларының айтар ойы, берер емеуріні, магыналық зор мэні бар. 
Психологизмнің туу факторлары нақ оқиганың қызган жерінен басталады. 
Жазушының шыгармашылындағы идеялық озекті арнасы -  батыстық 
эстетикадан (модернизм) басқа, үлттық рухани қүндылықтарды дәріптеуден 
түрады. Ал бүл - жазушы шыгармашылыгындагы жаңашылдық багыт болса, 
үлттьщ эдебиетіміздің кеңістігі үпгін қайталанбас шебер суреткерлік қүбылыс 
екені созсіз.
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А. Ф. Зейнулина

ТӨЛЕН ӘБДІКОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
ПСИХОЛОГИЗМ

Атсілмыиі мақалада Төлен Әбдіков иіыгармаларындагы  
психологизм моделінің ңолданыс шеберлігі царастырылады. 
Кейіпкерлердің ішкі жандуниесін танытутагы философиялық 
аспектісіне талдау жасалынады.

XX ғасырдың алпысыншы жылдардың жартысы мен жетпісінші 
жылдардың бас кезінде прозадағы лирико-психологиялық тенденция 
тереңдей түсті. Осы ретте оған қоса философиялық ойға қүрылған 
интеллекту алды мотивтегі әңгіме, повестер туа бастады. Кейіпкерлердің ішкі 
жан дүниесіне, өз қиялына, психологиясына терең бойлап, жан сырына, нэзік 
сезіміне үңілген шығармалар көбейе түсті. Бүлтүрғьща қазақ философиялық 
прозасы мен психологиялық прозасы өзара тығыз байланысты дамығанын 
атап өткен жөн.

Қазақ әдебиетінің 1960 -1990 жылдардағы қазақ прозасына өзінің тосын 
тақырыптарымен келген талантты да талапты Т. Әбдіков қазақ әдебиетінің 
озық дәстүрлерін жаңашылдықпен жалғастырып, қазақ әдебиетін мазмүн, 
түр, тақьфып жағынан ерекше байытты.

Жазушы Төлен Әбдіковтың шығармашылығы туралы Қ. Қүрманғалиев: 
«Әбдіковтің әдебиеттегі қолтаңбасының ерекше екендігін өзінің жазу мәнері, 
сөз қолданысы, кейіпкерлерінің іс-әрекетін, мінез-қүлқын сомдауы, оқшау 
образдар жасауы, тосын түлғалар табуы тайға таңба басқандай дәлелдеп- 
ақ түр. Төленнің кез-келген шығармасының кейіпкерлері сөз саптасынан 
бастап дүниетанымына дейін ерекшеленіп түруымен дараланады», - деп 
жазды [1,2]. Сонымен бірге Т. Әбдіковтің «әдеби туындылары алғашқы 
жарияланған эңгімесінен соңғы жазған романына дейін жүртшылықтың 
жүрегіне жол тауып, айтыс-талас тудырып, әйтеуір жайбарақат қалдырған 
жері жоқ» екендігі де рас [2,224].

Төлен Әбдік әдебиет әлеміне 1964 жылы жарияланған «Райхан» атты 
әңгімесімен келді. Алғашқы туындысымен-ақ эдебиет сүйер қауымды елең 
еткізген жазушы қаламынан эр жылдары «Көкжиек» (1969), «Күзгі жапьфақ» 
(1971), «Ақиқат» (1974), «Айтылмаған ақиқат» (1979) әңгіме-повестер 
жинақтары, «Өлара» (1985) романы жарық көрді. Соңғы жылдары жазылған 
«Парасат майданы» повесі -  жазушының қаламгерлік қырын барынша 
танытқан туынды болды. Т. Әбдіктің көптеген шығармалары орыс жэне
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шет тілдеріне аударылған. «Біз үшеу едік» (1985) пьесасы Республикалық 
театр сахналарында жиі қойылды. Ол грек аңыздарын қазақ тіліне аударып, 
«Эллада ертегілері» (1977) деген атпен жариялады. Ол өзінің шығармашылық 
кеңістігінде 10-нан астам повесть, эңгіме, 1 роман, 2 пьесаның авторы. Әлі 
де қаламгерлік қуаты өз күшінде.

Төлен Әбдіков шығармашылығының ерекшеленетін түсы адам 
бойындағы тек қоғам тудырған қайшылықтар ғана емес, адамның ішкі өзімен
- озі қайшыласқан түстарын үсына білуі. Адам бойындағы түрлі қасиеттер -  
адамгершілік, ізгілік, борьпп сияқты сезімдер мен зүлымдық, азғындық сияқты 
алапат күштердің бітіспес майданы -  Т. Әбдіков шығармашылығының негізгі 
тірегіне айналған. Т. Әбдіков өзінің адам түлгасы туралы пікірін, түсінігін, 
көзқарасын өзі сомдаған түлгалар арқылы корсете білді.

Төлен Әбдіков шығармашылығының ерекшелігі - жеке адамның 
идеялық жэне адамгершіліктүргыда қалыптасу процестері мен характердің 
философиялық мэнін ашудағы тосын табыстары. Жазушы әуел бастан бүкіл 
шығармашылығын парасаттылықты пайымдап, ізгілікті мадақтауға арнады. 
Сондықтан да, біз жазушыны үлкен эстет, интеллектуалды қаламгерлердің 
қатарында танимыз.

Өз дәуіріндегі әдебиетте кең қолданыс тапқан әдеби-көркемдік эдіс- 
тәсілдерді озіндік омір философиясымен шебер үштастырып, шығармаға 
да, кейіпкерлерге де үлкен жүк арқалатып, өз оқырмандарының санасында 
мэңгі сақталар туындылар жазған қаламгерлеріміз баршылық.

Жазушылардың қай-қайсысының да шығармалары ең алдымен, өзінің 
ешкімге де үқсамайтын кейіпкерлерімен, олардың терең психологиялық 
элемімен, озіндік дүниетанымымен ерекш еленеді. Бүл кезеңдегі 
эдебиет адамның сан қилы әрекеттерін олардың дүниетанымы мен ішкі 
психологиялық элемі арқылы шынайы суреттеуге тырысты. Адам бойындағы 
тылсым арпалыстар, адам психикасындағы үшы-қиырсыз ғажайыптар, 
адамгершілік, адалдық сияқты қасиеттер мен пендешілік, арамзалық сияқты 
алпауыт күштер майданы -  қазақ әдебиетінің негізгі сарынына айналды.

Қазіргі қазақ әдебиетінің қай жанырына көз салмайық, оның кәсіби 
деңгейінің оскендігіне, омірлік шындықты өнерлік мүрат деңгейіне 
котеруге де жазушыларымыздың ізденіс үстінде екеніне коз жеткіземіз. 
Мэселен, XX ғасьфдың басында дүниеге келген бір ғана роман жанрының 
өзі бүгінде қандай биік деңгейге, кемелдікке жетті. Мүндай кемелдіктің түп
-  төркіні М. Әуезов, Ж. Аймауытов, М. Дулатов, М. Жүмабаев, Б. Майлин 
сынды жазушыларымыздың эдебиет пен мәдениеттің озық үлгілерін терең 
шығармашылықпен меңгерген коркемдік ізденістерде жатыр. XIX ғасырда 
пайда болган прозадагы психологизм агымын қазақ әдебиетінде көркемдік 
дэстүрге айналдьфып оның кең қанат жаюына олардың қосқан үлесі зор. Бүл 
жаңашылдық үрдісі кейін қазақ әдебиетінде кең қолданысқа еніп, көркем
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туындылардың шынайы қалыптасуына себеп болды. Солардың бірегейі 
Т. Әбдіков туындылары.

Т. Әбдіюв туындыларыньщ ішінде ерекше тоқталуды қажет ететін бітім -  
болмысы бөлек дүниесі «Оң қол» әңгімесі. Шағын ғана әңгімедегі шымырлық 
пен шеберлік сияқты жанр талабына тэн қасиеттер бірден көзге шалынады. 
Автор бас кейіпкері -  Алманың түсі арқылы адам санасындағы үздіксіз жүріп 
жатқан процесті, үрей мен қорқынышты өмір мен өлім арасындағы арпалысты, 
жан толғанысын көркемдікпен жетелей білген. Шығармадан үзінді келтіріп 
отсек, парктегі гүлді жүлдырып, дэрігер жігіттің сезімін сынайтын сүлу да, 
тәкәппар, адал да, ерке Алманың сырқаты түқым қуалайтын қауіпті сырқат.

«Оң қол Алмаға терең қалың үйқы қүшағында енгенде шабуыл жасайды. 
Яғни өзіне қанша түсініксіз болғанымен, өзін-өзі өлтіру ниеті қыздың миында 
бар деген сөз. Бірақ ол ниет кімнің ниеті, қайдан келген. Алманың бүкіл 
өткен өмірін, мінез-қүлқын, адамдармен қарым -  қатынасын зерттей келіп, 
мүны өз басынан туған ниет деуге себеп таба алмадым. Бүл қалайда қанмен, 
түқым қуалап келген деген ниет деуге болмайды. Науқастың шешесі, иэ 
экесінің экесі бір кезде өзін-өзі өлтірмек болған. Енді олар элде бір қүпия 
зандылықпен Алманың санасында түрып, өздерін - өздері өлтіргілері келеді. 
Бірақ олардың өздері жоқ. Сананың иесі қыз өлуге тиісті» [3, 223 -  224].

Бүл сьфқат сирек те болса, өмірде кездеседі екен. Оны медицинада 
дененің екі жарылуы десе, эдебиеттануда адам ішіндегі адам деген тэсілді 
жазушы оте шебер пайдалана білген. Шығарма сюжетін берудегі суреткер 
шеберлігі күшті.

«Қаламгер қай кейіпкерінің бейнесін жасамасын ол созге сараң, 
автордың ішкі сезімін сездіре бермейтін салкынқанды. Кейіпкерлері тек
оз табиғатына, дәрежесіне тэн создерді сойлеп оларды толғайды. Шағын 
әңгімеде шашьфап жатқан ой, оңды - солды пайдаланған сөз жоқ. Әдеби 
шығармада кейіпкер болмысын кесектеп, ішкі жан сырын ашуда айрықша 
роль атқаратын түс ішкі монолог ретінде көрініс тапқан. Әңгімені әсерлі етіп, 
оқиғаны қоюлатып отырған түс - автордың үлкен табысы» [4,77].

Бүл пікірге орай ой өрбітсек түс кору тәсілі басқа да жазу шыларымыздың 
шығармаларында көрініс беретінін байқау қиын емес. Ғалым Ж. Дәдебаев 
«Оң қолды» О. Бөкей шығармаларымен салыстырады.

Мәселен: Т. Әбдіковтің «Оң қол» әңгімесінде бір түлғаның бойындағы 
біріне - бірі жат жау екі сана туралы сөз қозғалады. Автор «бір дене ішіндегі 
екі түрлі жан иесінің» кезектесіп не қатар өмір сүруін «мидың шешілмей 
жатқан жүмбақтары» ретінде түсіндіреді. О. Бөкеевтің «Жасын» әңгімесіндегі 
адамның түрі қолы қып -  қызыл қан, ізі сап - сары болып күйіп қалған, ақ 
шапанының ар жағында белдігіне қырық пышақты қара шапанды ақ тер, 
қара тер боп қаншама шешсе де тауыса алмай дымы қүриды» деп отырып 
мынандай қорытынды жасайды.
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«Бірінші эңгіме санасы ауруға шалдыққан қыздың әректіне негізделген. 
Екінші эңгіме Қиялшыл Қиялханның түсінен. Екі шығармада да 
жүмбақтылық, бейнелілік басым. Ақиқат болмыс ретінде осы жүмбақтылық 
пен бейнелілікті, олардың логикалық шешімін қабылдау керек пе, жоқ па 
оны ашып көрсетуді авторлар қажет деп таппаған. Көркем шығарманың 
шын тіршіліктің дэл өзі ретінде қабылдау ешқашан міндетті делінген емес. 
Алайда, жазушы қандай шартты форманы пайдаланғанда да обьективті 
дүниенің суретін жасауды мақсат түтады. Реалистік шығармада символ
-  белгі -  нақты мазмүнның формалық көрнісі. Мазмүн -  мағынадан тыс 
жүмбақтылық, шарттылық жоқ. Осы ретте жоғарыдағы шарттылықтардың да 
өз мэні болуы тиіс. Жоғарыда айтып өткеніміздей адам жан дүниесінің екіге 
жарылуы - қазақ әдебиетінде бүрыннан бар, адам психологиясын тереңнен 
түсіндірудегі ерекше қүрал екенін көрдік. Бүл сөзімізге тағы дэлел келтірсек. 
Бүл адам бойындағы қос қасиетгің тартысқа түсіп, оның бірде -  бірі, бірде
- екіншісі жеңіліске үшырап отыратын психологиялық қүбылыс. Мәселен, 
Ж. Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы бас кейіпкер бойынан да, осы 
қүбылысты көруге болады. Ақбілек қанша адал, пэк адам дегенмен де, ол 
кейде қара мүрт офицердің қүшағынан тыныштық тапқандай да болады ғой. 
М. Әуезовтің де «Қаралы сүлуы» туралы да осыны айтқан жөн.

Т. Әбдіковтің келесі әңгімесі «Қонақтар». Бүл дүниеге бэріміздің 
де қонақ екендігімізді ескерсек, бүл шағын эңгіме тақырыбының өзінде 
үлкен символдық астар жатқан сияқты. Күнделікті өмірдің күйбеңі 
біткен бе? Алайда, біз сол күнделікті өмірдің күйбеңімен жүріп қаншама 
қүндылықтардан ажырап бара жатқанымызға оншама мэн беріп, ой жібере 
бермейді екенбіз. Урбанизацияның терең иіріміне көміліп бара жатқан 
қазақтың қаракөз қыздары мен көгенкөз үлдарының тағдыры Т. Әбдіковтің 
ары мен иманынан да шет қала алмапты.

Т. Әбдіковтің өзіндік жазу мәнері, сөз қолданысы кейіпкерлерінің 
іс-әрекетін, мінез -  қүлқын сомдауы, оқшау образдар жасауы, тосын 
түлғалар табуы тайға таңба басқандай дәлелдеп -  ақ түр. Суреткердің 
кез келген шығармасында сомдаған кейіпкерлері сөз саптасынан бастап, 
дүниетанымына дейін ерекшеленіп түруымен дараланады.

Т. Әбдіковтің ендігі бір әңгімесі «Бір күндік ашу», «Жат перзент» 
деген әңгімелерінің көлеміне қарап, оның коркемдік жетістіктерін 
кемсітуге болмайды. Бір қарағанда мэселен бір күндік ашуда түрған не 
бар, кім ашуланбай жатыр деген ой келуі мүмкін. Оқиға желісіне адам 
психологиясының бір сәт, бір мезеттік қана қыры алынған. Бізге суреткер 
сол бір сэттің озінен адамға тэн барша болмыстың қүпиясын ашқандай 
көрінеді. Онжылдықты былтыр бітіріп, қазір кітапханада жүмыс істеп жүрген 
Айгүлдің ағасы Ордабекке элі күнге кішкентай бала көрінетіні рас.



122 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂

«Шынында да ол соқтауылдай қыз. Бірақ мүны айтқан адамды Ордабек 
барынша үятсыз, ардан безген біреу деп білер еді» деген немесе «-Жүмысқа 
келген студенттердің біреуі Айгүлге сөз сальш жүр екен, - деген хабарды 
естігенде табиғатында жоқ бір долылықган түтігіп, тіпті жыларман халге келді.

«Бүл масқара ғой! Кішкентай баланы! деді эрі ойлауға батылы жетпей» 
деп қарындасын қызғанатын Ордабектің жан дүниесі қандай табиги, үлттық 
нақыш -  бояуымен ашылады.

Ал, Айгүл бейнесі тіпті бөлек. Жазушы оның да ет пен сүйектен 
жаратылганын, тіпті, адам ретінде оның да біреуді жақсы көріп, ғашық болуға 
толық хақысы бар екенін кейіпкер ішкі дүниесінің толқыныстары арқылы 
суреттейді. Шығарма сюжеті шағын. Адам өмірінің бел -  белестеріндегі бір 
кезең алғашқы махаббат десек, шығарма соңы бас кейіпкердің өткен өмір 
жолдарын ой көзімен шолып, қорыту арқылы түйінделген.

Жазушының «Жат перзент» эңгімесінің де мазмүны бір сәт, бір кезендік 
оқиғаның әсерінен дамиды. Т. Әбдіковтің «Жат перзент» деген эңгімесіндегі 
бас кейіпкер Кэрім де басында еш ойламаған оқиға дамуына кездеседі. Тек 
кек қайтарамын деген ниеті ол ойламаған бағытта дамыды да, ішкі әлеміне 
үлкен өзгеріс экелді. Алайда, кейіпкер өз бойындағы осы бір түсініксіз 
сезімді түншықтьфып өлтіреді. Байқаусыз өткен осы оқиға жылдар өткен 
соң қайта кездеседі. Бірақ бүл кездесу өткен оқиғадан қалған нэтиже іспеттес 
болды. Өзіне үқсаған сүйкімді перзентін өзгенің бауьфынан көріп, үмыт 
болған сол сезім енді ешқашан өшпес өкініш болып қайта туады. Бүдан 
жазушы шығармашылығындағы адам өмірінің ішкі рухани келбеті тек қана 
сьфтқы оқиғалар, өмір ерекшеліктері, эртүрлі қүбылыстарға қатысты ғана 
өзгермейді, ол оның дербес даму кезендеріне де байланысты болып отырады 
деген қорытындыға келуге болады.

Т. Әбдіков суреткерлік стилін, іргелі ізденістерін танытар, көркемдік 
сапасы кемел туындысы «Қыз Бэтіш пен Ерсейіт» повесі. Аталған повестің 
желісі бойынша «Өтелмеген парыз» атты көркем суретті фильм де түсірді. 
Шығарманың мазмүны Ә. Кекілбайүлының сөзімен айтқанда: «Арзымсыз 
заманға еріп, ақ ниетті эке мен ақ пейіл аруларға опық жегізген опасыз үл» 
қақында.

Қазақ үғымында қара шаңырақтың, сол қара шаңыраққа ие боп қалар 
қара баланың орны ерекше. Егер ол бір атадан қалган жалгыз болса, онда 
оган деген ынта-ықылас, сүйіспеншілік тіптен бөлек. Олай болса, сол 
баланың мезгілсіз қазасы қай шаңыраққа да оңай тимес еді. Осы түргыдан 
келгенде, жалгыз жарыгынан айрылган Қожабек қарияның қайгысы тым 
ауьф. Мүны түсінуге болады. Ал, сол қайгының үстіне бақилыққа аттанган 
үлдың бүл дүниеде жасаган қиянаты қосылса, оган кімді кінэлауга болады. 
Кейіпкерлері де шыгарма сюжетіне орай табиги қалыптарын да үлттық 
нақышпен дараланады.
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Ғалым Г. Піралиева: «Кейіпкердің ішкі ойы осылай арнасынан асып
-  төгіліп жатады, элгінде өзі айтқандай өзінің оміріне, мына тіршілікке 
қанағаттанбай арпалысады, жан азабына түседі. Ал эдеби шығармада 
қолданылатын «қанағатсыздық» созі, үғымы монолог түрінде беріліп, 
кейіпкердің ішкі ойлау, толғау процесі тудыратын коркемдік компонент»
- деген пікірін негізге алсақ, адамзатты не тіршілікте, не шығармашылықта 
тыныштық бермей үнемі арпалыс пен азапқа салып қоятын қанағатсыздық 
сезімі соз онерінде, эдебиеттануда да үздіксіз ойлау процесі оқиғаға жанды 
қозғалыс, динамика, өмір беретін ең қажетті шеберліктэсіл десе болады. Осы 
шеберлік шыңьш Толен Әбдіков шығармаларынан танып, жүрекпен сезінеміз.

Ендігі бір назар аударатын нәрсе Т. Әбдіковтің шығармаларының он 
бойындағы алтын арқаудың бір үзілмейтіндігі. Қайсы бір шығармасын 
алмаңыз ондағы көтерілген негізгі бір мәселенің түйіні келесі бір 
туындысында тереңдей ашылып, автордың позициясымен шебер идеялық 
бірлік табады. Бүл орайда барлық шығармаларына тэн негізгі қасиет 
деп шығарма шырайын кіргізетін шындықтың кеіпкер характері мен 
психологиясының даму эволюциясы автордың жан -  дүниесімен сабақтасып, 
идеялық бірлік табуы дер едік.

Адам жан дүниесінің екіге бөлінуі -  қазақ әдебиетінде бүрыннан-ақ 
қалыптасқан адам психологиясын тереңнен түсіндірудегі ерекше қүрал. Бүл
-  адам бойындағы жақсы, жаман қасиеттердің тартысқа түсіп, оның бірде 
бірі, бірде екіншісі жеңіліске үшьфап отыратын психологиялық қүбылыс. 
Мэселен, Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романындағы бас кейіпкер 
бойынан да, осы қүбылысты байқауға болады. Ақбілек қанша адал, пэк 
адам дегенмен де, ол кейде қарамүрт офицердің қүшағынан тыныштық 
тапқандай болады ғой. Бүл жерде ешқандай сыртқы жағдайдың әсері жоқ. 
Тек Ақбілектің ішкі әлеміндегі өзі де түсінбеген қүпия қүбылыс қана. Сол 
секілді М. Әуезовтің де «Қаралы сүлуы» туралы да осыны айтқан жөн. 
Осынау қүбылысты бүгінгі адамзат баласының жан әлеміне бойлап ашуға 
үмтылған Т. Әбдіктің ізденістері«Ақиқат», «Оң қол» атты шығармаларында 
көрініс тауып, «Парасат майданы» повесінде терендей түсті.

Адамның екі үдай күй кешуін, адамның ішкі әлеміндегі сезім мен 
күштердің бас көтеруін суреткерлік шеберлікпен жеткізе білген қаламгеріміз
-  Т. Әбдіков. Адам жанының екіге жарылуы оның «Оң қол» әңгімесінде 
жэне «Парасат майданы» повесінде психологиялық терендікпен суреттеледі.

Төлен Әбдіков ешкімге, ешбір кейіпкерге үқсамайтын орталық 
кейіпкерінің мінезін баяндап, қүрғақ таныстырмайды, оқиға желісімен 
тани түсеміз. Мінез -  адамның ішкі бітімі болғанда, тип -  сом түлғасы 
екені мэлім. Бірақ «Парасат майданы» кейіпкері типтік емес, дара түлғалы 
кейіпкер. Бүл орталық кейіпкердің трагедиялық образ екендігін шығарма 
шешімінде көрінеді.
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Орталық кейіпкердің рүқсатсыз күнделігін оқып, пікірталас мақсатында 
хат жазысуға шақырған бейтаныс кейіпкер шығарма геройын мазасыздыққа 
жеткізіп, тығьфық түйыққа тірейді. Барлық тыныштығын үрлап алған хат 
жазушы түптің-түбінде өзі болып шығады да, күретамырын алмаспен тіліп 
бір тэнге орналасқан ізгілік жанымен қоса жауыздық жанын да жаһаннамға 
атгандырады.

Қаламгердің басты міндеті -  кейіпкер жанындағы, жүрегіндегі терең 
иірімдердің күрделі сырын ашу, күнделікті болып жатқан өмір оқиғаларына 
адам жанының қатысын анықтау, оқиғаның сырын адамның болмысы арқылы 
ашу. Осы түрғыдан келгенде суреткер Т. Әбдіков алдына қойылған көркемдік 
мақсатты толығымен орындай отырып, «Парасат майданы» повесі арқылы 
адам атты үлы үғымның өркениет дәуіріндегі рухани қасіретін бейнелейді.

Негізгі психологиялық шығарманың жанрлық, стильдік ерекшелігін 
ашатын коркемдік бейнелеу қүралдарының -  ішкі монолог, монолог, ойлау, 
қиялдау, ой -  түйсік, ес, еске алу, елес, елестету, түс -  сандырақ , өзін - өзі 
бақылау мен өзін - өзі талдау т.б. жатқызатынын айтуға болады. Т. Әбдіков 
шыгармаларында осы тәсілдердің барлыгы, әсіресе монолог, ішкі монолог, 
ойлау, өзін - өзі бақылау мен өзін-өзі талдау сияқты тәсілдер жиі кездеседі. 
Т. Әбдіков шыгармаларының негізі философиялық астарларга бай екенін 
ескерсек, бүл тэсілдердің шыгарма сюжеті мен кейіпкердің жан дүниесін 
ашып көрсетуде шешуші роль атқарады.

Коркемдік ізденістері терең, талантты қаламгер Толен Әбдіков 
еңбектерінен оның азаматтық келбетін, қаламгерлік кредосын анық 
байқаймыз.

Жазушы халықтың сөйлеу тілінің алуан үлгілерін кеңінен қолданады, 
халықтық тілдің негізінде көркем бейнелеудің жаңа түрлерін жасайды. 
Ауыз әдебиетіндегі мақал-мэтелдерді, түрақты тіркестерді, сонымен қатар 
түрақты теңеу мен эпиттеттерді оз айтар ойына ьщгайлап өзгертіп, жаңартып, 
жаңгыртып соны, тың тіркестер тудьфады.

F асьфлар бойы айтылып, барган сайын шыңдала түскен халық өнерінің 
ең жақсы жақтарын бойына сіңірген Т. Әбдіюв оз туындыларының көркемдік 
қасиеттерін жаңа оң, соны сипатпен биік деңгейге котере білді. Оның 
шыгармаларындагы адамтану иірімдерінің терең, танымдылыгының жогары 
болу себебі де осында болса керек.
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В данной статье рассматривается мастерство применения 
модели психологизма в произведениях Толена Абдыкова. Анализируется 
философский аспект познания внутреннего мира героев.
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aspect in cognition o f  the inner world o f  heroes.
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ҚАБДЕШ ЖҮМАДІЛОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
СУРЕТКЕРЛІК ТАНЫМ

Атсілмыиі мақалада Қабдеиі Жумаділов иіыеармаларының 
идеялық — жанрлъщ сипаты мен көркемдік әдісті ңолдану иіеберлігі 
қараст ырылады.

Қ азіргі егем ендік ж ағдайы мы зда елім із тәуелсізд ігін  алып, 
жиьфма бірінші ғасырдың табалдырығын аттаған уақытта біз болашақ 
қадамдарымызды нық, сенімдірек басу үшін, алдымен өткен жолымызды, 
тарихи тағдьфымызды біліп алуымыз қажет. Ондай танымды қазіргі кезең 
проза жанры молынан береді. Көркем сөздің уақыт талабына қарай қүбылып 
өзгеруі жаңа бейнелердің жасалуы -  характер сомдайтын типтендіру 
қүралдарының түрленуі. Әдебиеттану ғылымының XX ғасырдағы даму бет 
алысын, тарихын зерттеуде көмегі тиетіні сөзсіз.

Қазіргі таңда қазақ әдебиетінде рухани дамуымызға, үлттық жан 
дүниемізге өз шығармаларымен үлкен үлес қосқан қаламгерлердің 
шығармашылығын қарастырып, олардың эдебиеттегі орнын, суреткерлік 
ерекшелігін ажьфату қажеттілігі зандылық болып табылады. Жалпы, қазақ 
эдебиетінің тарихында шығармаларымен оқьфмандар ықыласьша бөленген, 
өзіндік дара түлғасымен, суреткер лік стилімен есте қалған қаламгерлер аз емес.

Осындай мінезбен танылған адуынды, үлтжанды қарымды қаламгер 
иесі Қабдеш Жүмаділов. Ол - тарихи кезеңдер шындығын, өнер адамдары 
мен тарихи түлғалардың өмір жолын, өнер, мэдениет, салт-сана тақьфыбын 
жэне бүгінгі замандастардың тыныс тіршілігін, ішкі дүниесін арқау еткен 
шығармалар оқьфман назарына көбірек іліктіріп, терең талағаммен жазған 
жазушы.

Қабдеш Жүмаділов -  тіл байлығы керемет қаламгер. Қай шығармасын 
оқысаң да, осы айтылғанға көзің жетеді. Бүл әрине, жазушының «сөз 
өнерінің» шебері екенін дэлелдейді. Оның сөздері орынды пайдаланып, эр 
түрлі тіркестерді қолдануының өзі шеберлігінің бір көрінісі.

Қабдеш Жүмаділов - әдебиетке үлкен дайындықпен келген жазушы. Ең 
алдымен -  ол шебер суреткер. Университетті 1965 жылы тэмамдаған соң, 
Қабдеш Жүмаділов екі жыл «Қазақ әдебиеті» газетінде қызмет атқарды. 
Газеттен 1967 жылы «Жазушы» баспасының проза бөліміне ауысты. Ол 
кезде «Жазушы» баспасының басында белгілі үлтжанды жазушы Ілияс 
Есенберлин отырған еді.
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Ілияс Есенберлин Қабдеш Жүмаділовке қамқорлық жасап, оған көп 
жәрдем берді. Мәселен, Қабдеш Жүмаділовтің түңғыш кітабын басып 
шығаруға көмектескен, дэл осы кісі. Осылайша, жазушының 1966 жылы ең 
түңғыш кітабы -  «Жас дәурен» атты өлендер жинағы жарық көрді [1, 248].

«Жас дәурен» өлендер жинағы - жазушының ең түңғыш жэне соңғы 
поэзиялық шығармалар жинағы болып табылады. Өйткені, Қ. Жүмаділов 
поэзия элемінен проза әлеміне біржола өтіп, енді шағын шығармалар жаза 
бастады. 1968 жылы ең алғашқы шағын әңгімелер жинағы «Қаздар қайтып 
барады» деген атпен «Жазушы» баспасында жарық көрді. Бүл жинаққа 
«Қаздар қайтып барады», «Қайран күрдастар». «Өмір, сен тамашасың» 
сияқты эңгімелер енді.

Шағын эңгіме жазып шыныққан жазушы, енді көлемді шығармалар 
жазуға кірісті. Ең түңғыш көлемді шығармасы -  «Көкейкесті» романы.

Мэселен, «Көкейкесті» романындағы Қарлығаш бейнесі, «Атамекен» 
романындағы Ғалия бейнесі, «Дарабоз» романындағы Назым бейнелері 
біртүтас тағдьф жолын суреттейді.

Соңғы жылдар ол бізді «Таңғажайып дүние», «Тағдьф», «Дарабоз», 
«Қыл көпір» сияқты романдарымен рухани әлемімізді байытып, үлкен 
шығармашылық жаңалық әкелген жазушы.

1985 жылы жазушы біржола тарихи романдар жазуға көшеді. 
Қ. Жүмаділовтің «Соңғы көштен» кейін жарық көрген екінші тарихи 
элеуметтік сарындағы шығармасы -  «Тағдыр» романы. «Тағдырдың» бас 
қаһарманы -  Демежан Үкірдай. Демежан Шыңжаң қазақтарының азаматтық 
теңдігі үшін алысып жүріп, сол жолда басын берген. Маошыл берушілері 
оны 1908 жылы Шәуешекте дарға асып өлтірді. Демежан заманы оқиғаларға 
аса бай, Ресей мен Қытай империялары арасында шекара сызығы тартылып, 
бір қазақтың екіге бөлінуі сол түсқа тура келді. Демежан образы арқылы 
Қытайдағы қазақтардың өміріндегі ірі тарихи оқиғалар бейнеленген.

Тарих тағылымындағы үлт тағдыры мен ¥лы  Дала шежіресі суреттелген 
«Соңғы кеш» дилогиясы мен «Тағдыр» романы -  жазушының қазақ 
әдебиетінің алтын қорына қосқан «шедеврлері» болып табылады. Қабдеш 
Жүмаділовке 1983 жылы «Соңғы кош» романы үшін М. Әуезов атындағы 
әдеби сыйлық берілсе, 1990 жылы «Тағдыр» романы үшін Абай атындағы 
мемлекеттік сыйлық берілді.

“Соңғы кош” -  адамзат баласы жылап келіп, жылап кетіп жататын 
мына жарық дүниедегі қазақ деген халықтың бүкіл болмыс-бітімінің, кескін- 
келбетінің шежіресі. “Соңғы көш” -  ғасырлар бойы аузынан “тәубасы” 
мен “қанағаты” түспеген, ешкімге үқсамас төлтума мәдениет жасаған, 
мына жарық дүниеде барша жүртқа ізгілік пен шынайы қамқорлық жэне 
бауырмалдылықтың жарқын үлгісін көрсеткен, өмірге адамның қонақ 
екенін терең түйсінген, “қонып бір өтер сай үшін, арам өлер тай үшін” бет
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жьфтыспауға үндеген, жаны жайсаң, жүрегі мэрт жүрттың шынайы тарихы 
бедерленеді.

“Соңғы кош” -  қазіргі таңда жаһандану процесі адамзат қоғамына 
дендеп еніп, материалдық игіліктер бірінші кезекке шығып, руханият 
элемі кейінге ысырылған, рухани азғындау, экспансия элементтері, несін 
жасырайық, қоғамға ене бастаған сәтке қарағанда, рухы биік, өзін табиғатты 
бағындьфушы емес, керісінше, сол табиғаттың бір бөлшегі ретінде түйсінген 
¥лы  Дала түрғындарының айнасы. “Соңғы көш” -  табиғи тазалығын, кәусар 
бүлақтай мөлдірлігін сақтап қалған көшпелі жүрттың өмір атты керуен -  
көштегі соңғы бүлқынысы, алапат арпалысы. Қазақ тарихында туған жер, 
тас босаға, тал бесік үшін қу далада тәні, қүла түзде корі, қүба белде елі 
қалғанша жанын пида етіп, басын бэйгеге тіккен, қол бастаған батырлар, 
сөз бастаған шешендер элемі. Түлпар түрпатты, сүңқар қанатты, түғыры 
биік, замана желі қай жағынан соқса да иілмеген, сынбаған қазақ жүрты 
Қ. Жүмаділов қаламынан “Дарабозды” туғызды.

Қ. Жүмаділов -  халық азабы мен кегін, қуанышы мен қайғысын тарихи 
түрғыдан жьфлай отырып, оны түлға ретінде шабыттың шаңқай биігіне 
көтерген қаламгер. Ол халық болмысының күллі арналары мен тамырларын 
сәтті үштастыра білді.

Қ. Жүмаділов аталмыш туындыларында жеке түлғаларды даралай 
білді, егер тарихтың қозғаушы күші -  халық екені рас болса, сол халықты 
бастайтын серкесі, көшбасшысы бар. Қаламгерді толғантқан осы жайттар 
еді, нәтижесінде Қабанбай, сондай-ақ қазақтың үлы Бөгенбайлар түлғасы 
оқырманға танылды. Бірде ойлантқан, бірде толғантқан, бірде мүңайтқан, 
бірде қиялыңды шарықтатқан нәрсе -  жазушы бойындағы дала табиғатының, 
сол даланың еркін перзенттерінің қайсар мінезі... Жазушы тағылымы 
эр жүмьф басты пендені өзін-өзі тануға итермелейді, мынау жалпақ жер 
бетіндегі Адам деп аталатын тіршілік иесі өзін-өзі таныса, өз іс-әрекетіне есеп 
беріп отьфса, зүлымдық қайдан келеді -  деген сауал төңірегінде толғаныс 
жасауға шақырады.

Жазушының “Сарыжайлау”, “Сәйгүліктер”, “Бір түп тораңғы”, 
“Қарауыл”, “Бір қаланың түрғындары” күні кешегі кеңестік дэуір шындығын 
бейнелеген туындыларға жатады. Уақыт біреу. Кеңістік те біреу. Бүлар мезгіл 
мен мекен жағынан ғана емес, ішкі мазмүн, пішін жағынан да сарындас 
шығармалар. Уақыт та, кеңістік те шексіз. Өмір уақытқа тәуелді. Адам үшін 
екі түрлі бесік бар: біріншісі -  тал бесік, екіншісі -  жер бесік. Екеуінің ортасы
-  кеңістік, жүріп өтуге кететін мерзім -  уақыт. Қ. Жүмаділов өз хикаяттары 
арқылы адам өмірінің уақыт пен кеңістік ауқымындағы мэн-маңызына, 
мазмүнына үңіледі.

Қ. Жүмаділовтің қаламгерлік қолтаңбасына, өнерпаздық даралығына 
оның өмірді жетік білуін, өзі бастан кешкен немесе өзі жетік білетін
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жайттарды, қүбылыстарды көркем туындысының өзегіне айналдыруын, өмір 
қүбылыстарын оқьфманына үсына отырып, эр қүбылысқа, оның астарына 
өзі де, кейіпкері де ойлылықпен үңілуін, эр шығармасының аттарының 
өзі символ болып келетінін, тақырып алуандылығын, өмір қүбылысын 
суреттегенде тың ой, жаңаша да соны пікірлер айтуға тырысатын жазушы 
дарынын, ішкі толғаныс пен жүрек тебіренісін, сәулелі сезім мен саналы 
парасаттылық үялаған жазушының оз “менін”, сонымен бірге бүкіл 
шығармаларындағы ішкі-сыртқы үйлесімділіктің тек қана қарапайымдылық 
пен табиғилық үғымдарымен тыныс алатынын, эр туындысында үлттық 
болмыстың “мен мүндалап” түратын қасиеттерін жатқызар едік. Оның эр 
хикаятынан өз шығармалары арқылы табиғаттың үлы жаратылыс заңына, 
адам мен адамның, адам мен қоғамның, адам мен табиғаттың арасындағы 
үйлесімділікті сақтау қағидаларына уақыт пен кеңістік сияқты үғымдар 
түрғысынан үңілгенін байқауға болады.

Жазушы оз хикаяттарын бас-аяғы бүтін, біртүтас дүние етіп жазуға, 
шығаруға тырысқаны сияқты, адамзат баласы өмір деп атайтын мынау жарық 
дүниені, әлемді, ортаны, қоғамды да біртүтас күйінде қабылдауға қүштар.

Жазушының табиғи талантын, философиялық козқарасын бүкіл 
хикаяттарындағы, оның ішінде “Сәйгүліктердегі” шеберлігі паш етіп түр. 
Дала сәнін текті мал -  жылқысыз елестету санасына сіңбеген Ағыбай 
қарияның ауруханада жатқанда өң мен түстің арасында сандырақтап жатып 
түс коруі, түсінде қып-қызыл алақанды коруі, төскейде жайылып жатқан 
қалың жылқы, кенеттен ай нүрына шағылысып, жарқ еткен ақ балта жүзінің 
бітеу, кесек сүйектерге қарш-қарш қадалғанын көруі, сойтсе, элгі балтаның 
жаңқалап жатқаны жылқының сүйегі сияқты еді, бір уақытта қараса, элгі 
залымдардың шапқылап, балталап жатқаны жылқы емес, бүның жалғыз үлы 
Айдарға айналып кетуі -  бәрі-бәрі де бойына жақсылықты да, жамандықты 
да сыйғызып түрған, сол екеуінің шарпысуына мындаған, миллиондаған 
жыл бойы куэ боп келе жатқан уақыт пен кеңістік туралы автордың тосын 
шешіміне негізделген.

Жазушының авторлық толғанысы, яғни адам болмысына үңілуі, сол 
арқылы барша адамзат баласын ізгілікке, имандылыққа шақыруы, есінді жи, 
адамзат баласы, жан-жағыңа қара деп дабыл қағуынан байқалып түр. Осынау 
философиялық ой-толғаныс оның барлық хикаяттарына арқау болғанын байқау 
қиын емес. Бір қарағанда, күнделікті өмірде жиі кездесіп жататын, үсақ, күйкі 
тірлікке жататын қарапайым ғана жайттар қаламгер шеберлігі арқасында аса 
өзекті, жалпы адамзат баласына тэн ортақ мәселелерге айналған.

Қабдеш Жүмаділов туралы сөз болғанда, оның өзіне тиесілі тарихи 
міндетін орындаған үлт азаматы, нағыз халықтық жазушы екендігіне ешкім 
еш күмэн келтірмейді. Өйткені Қабдеш Жүмаділовтің жеке басының тағдыры 
да, көркемдік әлеміндегі кейіпкерлерінің тағдыры да үлы атамекендегі
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қандастары үшін мүлдем тосын қүбылыс еді. Өзіне бүкіл көшпелі қауымның 
соңғы бір көшінің рухани қуаты мен азаттықты аңсаған арманы жэне азабын, 
қуанышы мен қайғысының коз жасын аманат етіп тапсырған міндетті Қабдеш 
Жүмаділов ар-ожданына кір келтірмей, табандылықпен жэне шын ер жігітке 
тэн қайсарлықпен орындап шықты. Ол сол арман-мүдденің жыршысы ғана 
емес, соны жүзге асырған нысаналы түлға дәрежесіне көтерілді.

Үлттық идея -  саяси үғым емес, үлкен мэні бар тәуелсіз рухани сана 
мәдениеті. Үлтгық идеясыз ешқандай халық дербес өмір сүре алмайды. Қазақ 
идеясы « Алашорданың » түсында өте биік тәуелсіз мэдени, ғылыми, рухани 
сана сатысына көтерілді. Ол -  үлттық қүрылым, тектілік сипат, дәстүр, қызмет 
психолгия, сөйлеу мәнері, экономикалық күнкөріс тэсілі, ойлау жүйесі, 
рэсімдік салттар, ғылыми атаулар, оның ішінде үлттың өзіне тікелей қызмет 
ететін ғылым мен білім саласы, халық саны, тағы да басқа толып жатқан 
рухани сипаттарды қамтиды. Міне, осындай күрделі мәселелерге біз элі де 
жете көңіл бөлмей келеміз. Мүның үлтқа тигізер кесірін Қабдеш Жүмаділов 
«Соңғы көш» дилогиясында көркемдік шешімінің негізгі нысанасы етіп алды. 
Қазір де өзінің көсемсөздерінде үзбей қозғап келеді. Қазақ идеясы Қабдеш 
Жүмаділдің өмірлік мақсатының алтын діңгегіне айналды.

Қабдеш Жүмаділов «Соңғы көш» арқылы қазақтың демократиялық 
үлттық мемлекеті деген үғымды адамдардың тағдырлары арқылы бейнелеп 
берді. Үлт-азаттық көтерілістің рухы жалындаған бүл шығармадағы 
шовинизм мен империялық отарлаушылыққа қарсы күрес, астарын аударып 
қарасаңыз, үлыорыстық шовинизмді де айыптау болып табылатын. Сол бір 
идеология қыспағында жарияланған романды дэл қазір оқып отырып, Қабдеш 
Жүмаділовтіңтің қалай эдібін жатқыза баяндағанына таңғаласың. Тегінде, 
үлы арманның өзі ілгері жетелеп, жебеп отырған сияқты. Ал «Тағдыр» 
романы арқылы екі империяның өз мүддесі үшін жері, тілі, діні, өрісі, 
қыстағы біртүтас үлтты қалай аяусыздықпен екіге бөлгенін көсіле суреттеді. 
Жайлауы -  жатқа, қыстауы өзіне қалып, баласы басқа мемлекеттің қарауына 
кетіп, өзі Отанында қалған тағдырларды қылыштың жүзімен бөлген де сол 
империялық қомағай пиғыл. Социализмнің өзін сол басып алушылық жэне 
үлыорыстық мүддеге бағындырған аяр саясатты барыншы әшкерелеуге де 
Қабдеш Жүмаділов батыл барды.

Сырттай қарағанда үлкен шығармаларының алымды да ауыр 
тағдырларды суреттеуге арналғанына қарап, Қабдеш Жүмаділовті тек 
қасіретті көріністердің жазушысы ретінде бағалайды. Бүл -  мүлдем 
теріс үғым. Әзіл мен юморға, неше түрлі қияс-байлық мінезге, махаббат 
машақаттарына қүрылған әңгімелері кезінде сыншылардың талай 
мақаласына арқау болған. Соңғы жылдары сол машығына қайта оралып 
жазған әңгімелерінен жазушының жан даусы естіледі. Бүл -  көркем ойдың 
есейгенінің белгісі. Онда сыни пайымдаудың мысы басым. Оның қазіргі
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заманның көкейкесті мэселелеріне арналған, кішкентай адамдардьщ тағдьфы 
арқылы үлкен қоғамдық ой қозғаған «Саржайлау», «Сәйгүліктер», «Қарауыл» 
атты повестері мен «Көкейкесті», «Атамекен» романдары -  Қабдеш 
Жүмаділов ізденістерінің жемісін танытатын шығармалар. Бүл туындыларда 
қаламгерлік шеберліктің түрлі қьфлары барынша еркін көрінеді.

Қ. Ж үмаділовтің «Дарабоз» дилогиясында баяндалған тарихи 
оқиғалардың, тарихи түлғалардың трактовкасы сол кезеңнің оқьфманьша сэл 
тосындау бои көрінуі мүмкін. Себебі, мүнда үйреншікті қалыптар атымен 
жоқ, қүлдық санадан ада. Сөзіміздің дэлелі ретінде шығармада хандар 
бейнесінің сомдалуын атап өтуге болады.

«Дарабоз» дилогиясының бас кейіпкері Қабанбай батыр болса да, мүнда 
негізгі қаһарманның бірі -  Абылай хан. Бүкіл оқиғалар Абылайдың атымен 
тығыз байланысты. Ол занды да, XVIII ғасырдың ірі тарихи түлғасы Абылай 
хан болғанын дүйім жүрт мойындаған. Сондықтан да, аталмыш дәуірдегі 
тарихи оқиғаларды баяндағанда, Абылайдай кесектүлғаны айналып өту қиын.

Абылайдың «жағымсыз» бейне ретінде суреттелуі С. Сейфуллиннің 
«Көкшетау» поэмасынан бастау алатыны түсінікті. Бүл жерде тағы да, 
идеологиялық көзқарастар тарихи түлғалардың бағалануына өз әсерін 
тигізгені ақиқат. Сәкеннің бүл поэмасы М. Жүмабаевтің «Батыр Баян» 
атты поэмасына қарсы жазылған шығарма деп біледі эдебиетші ғалымдар. 
М. Жүмабаев үлттық танымнан, үлтшылдықтан айнымаған ақын ретінде 
Абылайдың ел бірлігін ойлаушы, қаһарман хан бейнесінде сомдайды. Алайда, 
бүның бэрі Абылайдың қазақ халқы үшін маңызы мен қадірін жоққа шығара 
алмайды. Белгілі ғалым Р. Бердібайдың: «Абылай хандық қүрған дэуірдің ел 
үғымында «Алтын ғасыр» секілденіп көрінуіне дәлел жеткілікті. Кейіннен, 
уақытты уақыт қуалап, қазақ елінің басына жаңа озбырлар душар болған 
сәттерде де ертедегі Абылай бейнесі қайта жанданып, іріленіп, азаттықтың 
туындай, бостандықтың символындай ерлік рухын еске түсіріп отырған» 
[2, 5] - деген сөзінде Абылай ханның халық берген бағасы өте дэл берілген.

Дарабоз дилогиясында Абылай ханның бейнесі тарихи шынайы 
сомдалғанын көркем мэтінді талдау барысында аңғаруға болады [3, 152]. 
Абылай оқырманның алдына шығарма басталысымен соңына дейін ел 
бірлігін, болашағын, тәуелсіздігін ойлаған хан ретінде көрінеді. Абылайдың 
идеялық позициясы, дүрысы жазушы өз шығармасында жеткізбек болған 
Абылайдың өмірлік кредосы бірінші кітаптың «Толас» бөлімінде баян 
етілетін Хан кеңесіндегі көңіл-күйін суреттеген эпизодтан бірден білуге 
болады. «Әбілмәмбет те, Абылай да эзірше көмей көрсетіп, сыр ашпай, 
жүрттың сөзін үнсіз тындаумен отыр. Әсіресе, өткір көзін ашық есіктен 
көрінген көкжиектен айырмай, сазарып қалған Абылайдың жүзінен қазір 
қаһарлыашу байқалады» [4,13]. Ханкеңесінде қазақтыңигі-жақсыларының 
басы қосылып, елдің ең маңызды мәселелері талқыланып жатты. Міне, осы
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хан кеңесінде кітаптың негізгі қаһармандарының мінезі, идеялық позициясы 
ашылады. Жазушы Хан кеңесін көркемдік түрғыдан алғанда өте сэтті 
қолданған. Оқырманның алдына сол кезендегі сансыз тарихи түлғалардың 
бейнесін, характерін тізбектелген қүрғақ созбен, шүбалаңқы баяндау мүлдем 
жоқ. Олардың барлығын Хан кеңесіне жинап, алдарына үлкен мэселе қойып, 
соны талқылау үстінде эр қайсының портреті берілгенде, мәселені талқылау 
үстіндегі тартыста мінезі ашылады. Осы жерде шығарма бейнелерінің өте 
күрделі мінезі, идеялық позициясымен бірге, сол кезеңдегі тарихи жағдай 
мен қазақ хандығының ішкі-сыртқы жағдайы, өзге көрші елдермен қатынасы 
жан-жақты сөз болып суреттеледі. Мүндай тарихи фактілер қүрғақ цифрлар 
мен тарихи қүжаттардан алынған үзінді цитаттар арқылы берілмейді. Көркем 
образдар арқылы, шығарманың сюжетіне қиыстьфылады.

Қ. Жүмаділов өз туындысында хандар бейнесі арқылы сол заманда 
қазақ мемлекетінде орын алған қоғамдық тенденциялардан хабар берді. Жеке 
хандар образы тек характер даралығымен ерекшеленбей, олардың эр қайсысы 
белгілі бір идеялық позициялардың өкілдері болды деп айтуға болады.

Қ. Ж үмаділов өзінің жазушылық парасатын кең жайып, қазақ 
қаламының қуатын дәлелдей түсті. Бүл арқылы жанрлық дәрежеде қанат 
жайып, прозасын біртүтастьфып жіберді. Аз жазып, асыл мэдени шығарма 
тудьфу екінің қолынан келмейді. Осы түрғыдан алғанда біз зерттеу көзіне 
айналдьфып отырған шығарма жазушының барлық көрген-білгенін жазуы 
мен жариялауы болып табылады. Демек, мүнда ақыл мен кемеңгерліктің, 
шеберліктің жинақталған нүсқасы бар.

Қалың оқиға, шиеленіскен үлкен тартыс, тағдыр жайы -  эпикалық 
колемді романға тэн сипат. Роман ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар 
сол оқиғаның негізінде туып, орбіп отырса, эрбір үлкен қалың оқиғаға 
байланысты кейіпкердің іс - әрекет, характері де қалыптасып, толыса түседі.

Тарихи роман авторы эрбір кейіпкердің сипатына, мінез -  қүлқына, 
психологиясына тэн типтік оқиғаларды оңтайлы талдап ала білуі шарт, 
яғни сол өзің ойлап (жатқан) тапқан шытырман оқиғаның миллионная бірін 
екшеп алудың өзі өзінше ауыр жүмыс екенін ескерсек, Қабдеш Жүмаділов 
кейіпкерлерінің көтерер жүгі де ауқымды болуы қажет.

Жазушылық өнердің парқын әбден барлаған, онердің мехнаты мен рахатын 
қатар бастан кенгірген Қ. Жүмаділовте өнердің жолы эрі ауыр, эрі бақыт екеніне 
де ғүмырнамалық жолы арқылы суреттеген. Қазақ жерінің шығыс аймағында 
дүниеге келген қаламгерлер прозалық жанрдың әңгіме, повесть, хикаят, роман 
аямаған, мандай терлерін аянбай төккен еңбеккор суреткер.

Эпикальщ, поэтикалық шығармаларды прозаға ыңғайлай бастағанда. автор 
идеалына лайық эуелгі түрін жоғалтып алғандықтан, эстетикалық эсер солғын 
тартады. Қанша шебер қолдан отсе де, қанша проза жетістіктерімен қүлпьфтса 
да Қ. Жүмаділов романдарындағы өмірлік шындықтардың әсері мол.
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Ойшыл қаламгер Қабдеш Жүмаділов қоғамдық қүбылыстарга дер 
кезінде үн қосып отырған жазушы. Жазушы деген халық жалпы адамзатқа 
тэн мэңгілік тақырыптарды қозғаумен қатар, өз үлтының мүн-шерін, 
арман-мүддесін айтпай түра алмайды. Кейде тіпті саясатқа араласады. 
Қабдеш Жүмаділов те өз үлтының алдындағы борышын орындауды өмірлік 
мақсат етті. Ол шындықты жазуда еш қаймықпай, Қазақ Елінің болашағын 
бағдарлауда суреткерлік таным мен шыңы биік шындық шеберлігімен 
танылган, таныла беретін ғасыр жазушысы.
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В настоящей статье рассматривается идейно-жанровая 
характеристика и мастерство использования художественных 
методов в произведениях Кабдеша Жумадилова.

This article is devoted to the ideological and genre characteristics and 
the use o f  artistic methods in the works ofKabdesh Zhumadilov.

UDC 81'373:811 

A. B. Ibrayeva

THE ROLE OF TURKISMS IN A LINGUO-CULTURAL 
INTERACTION OF THE KAZAKH AND POLISH PEOPLE

The aim ofthis article is to outline the interaction o f Kazakh and Polish 
people in a linguo-cultural aspect. The definition o f the concept «language 
picture o f  the world» is given in this article. The analysis ofturkisms in the 
Slavic languages is also described in this article.

Language activity, first of all, is provided with openness and dynamism of the 
vocabulary instantly responding to any changes in public life and therefore being 
a special form of accumulation of public and informative experience and transfer 
of its accumulation. 1.1. Sreznevski was deeply right telling: “For a historian every 
word is witness, a monument, the fact of people’s life, the more important, the 
more important the concept is expressed by it. Supplementing with one another, 
they together represent the system of people’s concepts, transmit pain of people’s 
life” [1]. Therefore it is not casual that R. A. Budagov denotes the borrowings 
of ethnographic subjects earlier unknown, concepts and phenomena testifying 
on multilateral contacts in various spheres of people’s activity as “cultural and 
historical”.

As the culture is the “system of the values created in the course of development 
by the person of the nature and society during accustoming in the surrounding 
nature”, the concept “cultures” covers “all that is created by the person and that, 
therefore, is opposed to “nature”. The concept “language picture of the world” 
is used to solve a problem of language and culture correlation. Still the German 
scientist V. von Humboldt developing the doctrine about language as a continuous 
creative process that “forms the body of thought” specified that each language 
expresses an individual world view of the people reflects a national way of attitude 
and conceptualization of world model. The thought that language represents the 
main form of expression of national cultural values, has the development in the
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works of the American scientists E. Sapir and B. A.Whorf. L. V. Shcherba also 
mentioned it: “Every language presents us the external world, perceived in a 
special way ... In every language the world is represented differently” [2, p. 89].

A famous modem linguist V. P. Sinyachkin in the article “Historical and 
Cultural Layer of Turkisms in the Russian Ordinary Consciousness” in detail 
analyzes the Turkisms in Russian lexical fund, pays special attention to the cultural 
and historical preconditions of the borrowed vocabulary. So, he writes: “The 
borrowed vocabulary in any language is the most eloquent witness of historical 
dialogue of people’s cultures. The ways and nature of penetration of the foreign 
word in other language are various and diverse, as well as the forms of contact 
and co-existence of etlmoses. The loans’ manifestations in languages are also 
various. For one of it is necessary to keep the foreignness throughout historically 
long time, for instance, such as a dress coat mentioned in the novel “Eugene 
Onegin”. Others from the moment of emergence become native, for instance, 
such as Russian accordion ’ [3, p. 132].

The scientist writes the following about own attitude to the Turkisms: “ ... 
not only practice, but also consciousness, and if you want my soul to perceive 
the Turkisms conceptually in different way than borrowings from the European 
languages” [4, p. 139]. VP. Sinyachkin managed to present the Turkisms perceived 
in the Russian consciousness as primordially Russian words and externally 
lost the “foreignness” and “exoticism” long ago, “serve as special markers of 
“Russianness” on the basis of the logical story constructed by him in respect of 
the Russian life” (V. P. Sinyachkin). So, he lists the following Turkisms, many of 
which strongly entered the Russian literary language: sarafan, Karabas, tvurban, 
t'ma, cauldron, aul, steppe, bur an, blizzard, hurricane, vamschik, kibitka, hay, 
haulm, wheat, kurgan, barchan, gully, ravine, gill, musk deer, arkhar, goiterred 
gazelle, boar, badger, corsac, jackal, jerboa, ground-squirrel, gopher, marmot, 
goat, locust, cockroach, spider, flock, tamga, kiel mark, host, panther, eagle, 
golden eagle, jackdaw, gannet, seagull, carp, sevruga, pike perch, catfish, crucian, 
rudd, custom, bogatvr, kuren, aspen, ash, bird cherry, shawl, ensign, Cossack, 
metaphrsat, crowd, izba, tulup, armyak, roba, sunduk, kushak, frock coat, rubakha, 
caftan, trousers, sharovarv, chuvvaks, boots, baul, satin, byaz ’, stockings, earring, 
pearl, diamond, yakhont, yashma, inkle, whip, sword, kindjal, comrade, dumpling, 
noodle, home brew, nut, halva, melon, raisin, barn, pea, frying pan, cocker, knob, 
battle-axe, glaive, cart, trap, arba, cream-colored, light-brown, roan, bay, light- 
chestnut, Caucasian riding horse, mess, balagan, etc.

For the first time the term “world picture” was used by L. Wittgenstein in 
aspect of philosophy and logic. In linguistics this term was used by L. Weisgerber, 
who developed the thesis of V. von Humboldt about language as “an intermediate 
world”, which settles down between the person and reality and represents the 
features of national mentality.
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“Generally the picture of the world of the author and represented the images 
coincided with the picture of the world of ethnos, to which it belongs (without 
some subjective moments). In this case an estimated sense differs radically from a 
situation, when a representative of other etlmos describes and estimates the same 
reality, creates the images inherent in this reality. If everything is familiar, native, 
habitual for the representative of this etlmos, for the representative of other etlmos 
it is all new. Both appearance of people and houses. Life. Smells. Language”. 
Besides, the representative of other etlmos is as “an observer from outside ... and 
they can notice that the one, who daily lives in own national cauldron, not always 
sees” - writes Kazakhstani researcher М. B. Amalbekova in her work [5, p. 34].

During many millennia every people has its vital way, language, spiritual and 
material culture. “Every people marry, give birth, get sick and die in their own 
way; treat, work, manage and have a rest in their own way; smile, joke and laugh in 
their own way; observe, behold and create painting in their own way; pray and act 
heroically in their own way ... Every people have a special sense of justice, other 
character, other discipline, other idea of moral way, other family way. In a word, 
every people have a special sincere way and the spiritual and creative act”, - these 
words belong to the known Russian sociologist and jurist I. A. Ilyin [6, p. 280].

Adolf Yanushkevich narrates in detail and emotionally about the features of 
the way of life, spiritual culture, high oratory of akyns, management talent of the 
Kazakh biis and many other. For instance, in the letter to his friend G. Zelinski he 
writes: “Several days ago I witnessed a collision between two conflicting parties 
and with surprise clapped to the speakers, who never heard about Demosthenes 
and Cicero. And today I am addressed by the poets, who are not able neither to 
read, nor to write, however striking with their talents, because their songs tell to 
my soul and heart so much. Can they be wild barbarians?! Are these people forever 
intended to be only inutile shepherds deprived of any other future?! Oh no! The 
truth is that the people, who are gifted with such abilities by the Creator, cannot 
remain alien to the civilization, sometimes its spirit will get into the Kazakh steppes, 
will inflate the light sparkles, and time will come, when a wandering nomad takes 
a rightful place among the people, who look down at them as the highest castes 
of Hindustan at unfortunate pariah” [7, p. 2].

A direct correlation between the meaning of a word and national culture can 
be established by the comparison of meanings of some dictionary equivalents 
in various languages. The words determined by dictionaries as interlingual 
compliance disperse in its meanings as an ethnocultural component brought by 
background vocabulary supplements actually semantic information. “Replace 
piala with a cup, ketmen with a shovel or a pick, uval -  a fence, aryk -  a stream, 
and at once your speech will lose its accuracy, will definitely be distorted in the 
contents” - A. V. Mirtov wrote [8]. The distinctions in the meanings of some 
words are explained by the cultural and ethnographic features inherent in the
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different people. We should note that the work of A. Mukhlinski written in 1858 
is considered to be the first etymological dictionary of words of the East origin 
of Polish and the first dictionary of the East vocabulary in the Slavic languages.

The language image of national culture is formed throughout the long 
historical development. At the same time a process of formation of a national 
cultural image is accompanied by the process of internationalization, interaction 
of different linguocultures. In every language along with the national and specific 
components there are also allocated common language, international components. 
Every language reflects the originality of culture of the concrete people, the national 
character of native speakers and the general universal component of public culture.

The Northern Kazakhstan is the region, where interact the languages of many 
etlmoses: Kazakh, Russian, Polish, German, Ukrainian and many other.

It was much said about the Kazakh-Russian bilingualism, but the relations of 
the Kazakh and Polish languages were not studied yet at the proper level, though it 
is necessary to appreciate and remember that the first poem in the world literature 
about Kazakhs was written by the Pole.

The invaluable contribution to interaction of the Kazakh and Polish 
linguocultures was brought by the works of such outstanding writers, historians, 
ethnographers as A. Yanushkevich, G. Zelinski, Y. Vitkevich, the poet and musician 
A. Zatayevich and many other.

The Polish culture has the European and Latin roots. At the same time, it 
always had close connections with the East, and in particular with the Turkic world. 
The Ottoman Empire and the Tatar states throughout many centuries were our 
neighbors, with whom we were at war, were on friendly terms, traded, and studied 
each other. Since those times in the Polish culture, namely in the language and 
fine arts many elements were preserved that also inherent in the Kazakh culture. 
Besides, in Poland there still live the Tatar and Karaimsk minorities that cultivate 
their traditions and belief.

Till the XIX century in Lviv there lived the community of the Kipchaks 
that used cultural, religious and judicial autonomy approved by the Polish kings” 
[9, p. 69].

As many reviews indicate, many Turkic names of clothes meet not only 
in Russian, but also in other Slavic languages. They are not quantitatively and 
qualitatively identical in respect of languages. A large number of Turkisms is noted 
in all East Slavic languages, and it allows to assume that through these languages 
Turkism could penetrate into Polish.

The clothes as one of the components of material culture is interesting 
not only for ethnographers, archeologists, historians, but also for linguists 
(G. M. Mironov). However, there are a few linguistic researches concerning 
a considered theme group on the material of the Slavic languages. These are 
the works of I. S. Vakhros, G. M. Mironova, E. N. Repyeva, G. V. Sudakov,
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А. V. Superanskaya, G. Y. Tomilina, and the number of the works using the 
Turkisms as a special object of research is insignificant. For instance, it is possible 
to mention the researches of G. N. Aslanov, Z. P. Zdobnova, G. Y. Tomilina, 
I. O. Fedorovskaya, R. A. Yunaleeva, only in the separate works mainly devoted 
to household vocabulary, it is possible to find among other names of clothes the 
words of the Turkic origin considered in comparison with one or two East Slavic 
languages (the works of I. S. Kozyrev, S. I. Kotkov, E. N. Borisova).

The work of famous linguist F. Mikloshich contains the big lexical material 
about the Turkisms in the languages of the Eastern and Southeast Europe. 
The material of F. Mikloshich is in many respects similar to the glossaries in 
the “Materials for the Comparative and Explanatory Dictionary”: there is no 
historicism, the Turkic languages act not differentially enough. However, the 
weakness of the dictionary was explained by insufficient study of the Turkic 
languages at that time. As a whole Ukrainian differs in a greatest number of lexical 
and semantic manifestation of the the Turkisms, which is not observed in other 
East Slavic languages. In the Ukrainian land the borrowings received a set of the 
homonymous formations that mean: 1) toy - a top, 2) a sort of children’s game,
3) the name of one of the blow by stick in a game, 4) a sort of haricot, 5) a pot 
flower, 6) attach to a weed-wacker used, when mowing a high grass.

The word burka is homonymous in the Russian and Ukrainian languages 
coinciding in the main semantic manifestations: in both languages, except the 
nomination of “a type of clothes”, it is used for designation of “a horse of brown 
color”. But in Ukrainian there are also known other homonymous meanings: 
“potatoes”, “storm” and “narrow opening... in rocks...” In the Pskov dialects of 
Russian burka can designate “a small glass jar” : “my mother sent me a burka of 
sour cream” [10, p. 218], and in the Ryazan dialects “a vial of gas in any liquid” 
[11, p. 70]. These meanings arose, obviously, according to similarity as peculiar 
types of receptacles. In the Polessky Ukrainian dialects the word burka denotes 
“a curl of curly hair” and “the curly person” [12, p. 80].

It is a case of a consecutive transfer of meaning on external similarity to a 
production material of clothes -  felt from sheep wool.

For all East Slavic languages it is an inherent ‘sema’ -  the name of clothes, 
which at the general similarity has no full high-quality and quantitative coincidence 
in subject correlation. So, in the modern Russian literary language burka means 
“a sort of a felt dense shaggy raincoat”; in Lipetsk dialects -  “short clothes from 
dark sheep wool”, in Kursk and Voronezh -  “road canvas raincoat with sleeves”; 
in the Pskov dialects -  “pelerine”.

One of the most ancient Turkic loans in the East Slavic languages is ependytes. 
This Turkism is included into the number of lexemes that used to have a public 
use and then became an obsolete word.
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The introduction of ependytes by Peter I as an obligatory attribute of military 
regimentals was the top of realia usage: soldiers put it on over a uniform in rainy 
or cold time [13, p. 137]. From the XVIII century this lexeme started acting 
more often in the form of epanechka as designation of women’s clothing: a 
short sleeveless shubeyka, a cape over a caftan. At the end of the XVIII century 
ependytes as the type of clothes still remained, but already acquired a concrete 
appointment equated to a raincoat. Further there was also a full replacement of 
ependytes with the word raincoat that had accurately shown the definiteness of 
nomination. In the dictionaries of the XIX century the word ependytes is already 
given as obsolete, now it is among historicisms.

As the reality the name ependytes were mostly held in the dialects, where it 
is known in several meanings: “type of clothes”; “cloth”; “the roof onfour slopes” 
and as a part of the phraseological unit of our cloth ependytes -  “to live in our 
way”, “to live like we do”.

A general distribution of a lexeme ependytes: arkh. Olon., Volog., Tamb., 
Voron., Kaluzh., Kursk., Bryansk., Penz., Ryazan., Kostr., Vvat. Mosc., Sverd., 
Ulyan., Tul., Gork., Kamch., the dialects of Tatarstan, Bashkiria, i.e. generally 
the central Russian dialects.

In the dialects ependytes as “the type of clothes” differs: on a production 
material, breed and on compliance to any type of clothes. On a material there can 
be met: a) from heavy silk or figured bright flowers of fabric (Arkh.) b) from yam 
wool (Tul. Kaluzh. ) c) from a velvet or satin (Olon.); d) on fox fur (Olon.) e) 
from canvas (Bashkiria). On breed: a) long (Bashkiria); b) to knees (Bashkiria); 
c) short (Olon.); d) with a sable or marten collar (Olon.). On compliance to any 
type of clothes: a) type of a wedding cape (Arkh.); b) type of a fur coat (Olon.); c) 
type of fragmentary clothes (Volog.); d) type of easy clothes (Volog., Bashkiria).

Ependytes in the meaning of ”elt”, “koshma” acts in the following versions: 
a) house milling cloth, felt (Tamb., Kursk., Ulyan., Kostr.,); b) felt, kosluna of 
triangular form (Penz.); c) the panel of felt used as a blanket, bedding (Voron., 
Ryaz., Penz.).

Ependytes as “the roof on four slopes” is widespread in the Vyatka, Moscow, 
Olonets, Sverdlovsk and Kamchatka dialects.

Ependytes in phraseologically connected meaning is noted in the Vologda, 
Kaluga and Gorky dialects.

The word ependytes in the Russian dialects has rather a considerable zone 
of distribution: from Arkhangelsk to Kursk and Voronezh and from Kaluga to 
Sverdlovsk (Yekaterinburg), but it is noted not by the continuous massif and 
separate islands. Generally it is used in the central part of the European territory, 
where, by the way, the meaning “felt”, “kosluna” is mostly observed. In the north 
of the European part the word ependytes is more widely widespread in the meaning 
“clothes”, “capes” (Olon., Arkh., Volog.,). In the Olonets dialects ependytes mostly
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means clothes. A smaller concentration of meanings is connected with the Tula 
and Kaluga dialects.

On the one hand, gradually losing active positions of functioning in the 
initial meanings, on the other hand, - ependvtes managed to give life to a number 
of the semantic derivatives, which inherited a main component feature of the 
Turkic etymon -  “to cover”, “to serve as a covering”. Ependvtes gained an ability 
of absolutely another terminological use keeping only genetically the remote 
communication with a primary source. Analyzed lexeme, having undergone 
detenninologization process, switched over, thus, from one “specialty” in others.

So, the word ependvtes means: 1) at melting plants an oven case, a casing, the 
first two rows of bricks covering the arches of the melting furnace; 2) leathery and 
mucous, sometimes webby, gristly or muscular cover fitting a body of mollusks 
and emitting carbonic lime forfonnation of a sink; 3) in the Russian architecture: 
hip tent imperial or spike roof; 4) species of plants - epaneclmy cherries: “this 
breed of cherry covered by the leaves as if it was ependvtes... “. So, as a result 
of movement of semantic accent the word ependvtes distributed in metallurgical, 
architectural and biological terminology.

During active existing in the speech the word ependvtes was characterized 
by a considerable circle of derivatives: yapanchitsa, epanechnik, epaneclmy, 
epanechka, epanchishko, epanchovy, epanchishche, epanechkovy, epanchik that 
disappeared generally before an exit from the use of the most making basis. A 
peculiar exception is the form of subjective judgment epanchishko that endured the 
source as it combined the name of reality with its estimated characteristic. A dialect 
word ependvtes -  “a type of tatter” - reflected a reaction to change the functioning 
of the reality itself. By the way, a similar semantic evolution is observed in some 
other lexemes: azyam —> “a tatter dress” (Olon.); “too wide clothes” (Penn.) ; 
annyak —> “clothes of a cheap appearance” and “very worn clothes” (Smol.) ; 
homespun coat —> “type of tatter” (Don., Olon., Vlad., Volog.) ; beslunet —> “a 
bad, tom coat”, “shabby outer clothing of men” (Psk.), etc. All this testifies to 
the semantic shifts dictated by the functional and style changes of borrowings.

In the Belarusian writing apancha (eponcha, ependvtes, oponcha, opancha) is 
noted since 1508 in the meaning of “a wide raincoat without sleeves” [14, p. 113]. 
The modem lexicographic sources of the Belarusian language define a lexeme as 
“cape, coat” and rank it to the historicisms [15, p. 124].

Abroad the dialect manifestation of an analyzed Turkism reflects Ukrainian, 
in which a lexeme acting in the following options: opancha, oponcha, opon 'cha, 
opanche, pancha, ependvtes, finds a certain specialization of designation. So, 
in the Poltava dialects opancha is known as “the name of ancient clothes” and 
“material”; in Chemigiv region pancha -  “an ancient long and wide cape”; in 
Cherkashchina -  “an outer men’s wear”; in Hmelnitsky area the word opancha 
is noted as “long clothes, several times belted”; in the former Kherson province
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opancha, epcmcha is “a wide, long raincoat without sleeves”; in Galitsky dialects 
opon ’cha means “a top caftan”.

In the speech of Batyuks opancha, opanche is fixed as “the outer gray 
clothing”. In the Boykovsky dialects opancha, oponcha combines a number of 
compliances: “a long annyak from rough cloth”, “the outer men’s wear worn 
by szlachta”, “a raincoat from gray cloth behind with assemblies and “klobuk” 
(pelerine) worn by prosperous peasants”; “the outer men’s wear, a type of 
annyak, before chumarka, now jacket” [16, p. 57]. According to the materials of 
O.Makarushka, the Turkism meant “winter furniture” [15, p. 8], and according 
to the Dictionary of Ukrainian of the seventieth years, opancha is “an overcoat 
with sleeves and a blowup from factory cloth”; “the Cossack and shepherd’s felt 
short clothes or sewed from fur of foals”. The form opcmchina, according to the 
materials of Ukrainian of the past and the beginning of this century acted in the 
meaning "had ependvtes” [17, p. 55], in what there can be observed an identical 
semantic shift from the Russian producing basis reflecting an existence of the 
general international types of associative communications.

For Russian in comparison with Ukrainian the Turkisms as the name of herbs 
is more indicative: in A. Annenkov’s Botanical dictionary there are given some 
examples in the form sultan and especially sultanchik (s) in various compatibility 
(red, grass, blue, field) connecting with former Ufa, Yaroslavl, Kostroma and 
Petersburg provinces [18, p. 25].

Apparently the similarity and distinction of all-East Slavic Turkisms are 
shown, first of all, in its functional and stylistic status.

From the point of view of typological differentiation of analyzed loans in 
the East Slavic languages, in particular Polish, the certain formal and semantic 
versions reflecting the system originalities of languages become more apparent.

Formally the majority of the Turkisms correspond to the East Slavic 
languages, however, it not always have an identical semantic correlation. The 
substantial volume of a lexeme in one language seldom becomes covered by 
the substantial volume of externally similar, correlated couple. So, there can be 
distinguished the following types of semantic relations among interlingual loans 
in case of the coincidence of lexemes:

1) general and similar correlation (sarafan, trousers, inkle, etcJ ,

2) partial correlation (cap, bull, basma, etcJ ,

3) historical and conditional correlation (armvak, kutas, etc.),
4) zero correlation (Russ. dial, stocking -  “cone-shaped bunt”; Bel. Poless. 

aventail -  “crested lark”, etc.).
The supervisions show that the forms coincide, as a rule, and semantic 

correlation either is absent, or too remote and therefore conditional, or it is shown 
only in partial coincidence of meanings that allows to speak about the development 
of interlingual homonymy: Russian heels -  “heels” also it is Bel. Poless. heels
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-  “an attach for a hay tray to cattle”; Russian kolpachok -  pet form to a cap -  “a 
type of a headdress” and a Belor. Poless. kovpachok -  “a cap for uterus isolation 
on honeycombs”, etc. These and similar examples reflect its correlation in the 
different languages with the words of different synonymic row that also defines 
the distinction of lexical communications system.
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Бул мсщалада цазац жэне Польша халқының өзара қарым- 
қатынасы тілдік мәдени тургысынан ңарастырылады. Әлемнің 
тілдік суреті деген түсінікке анъщтама беріледі. Славян тілдеріне 
кіретін туркі тілдеріне талдау жасалады.

В данной статье рассматривается взаимодействие казахского 
и польского народов в лингвокультурологическом аспекте. Дается 
определение понятия «языковая картина мира». Проведен анализ 
тюркизмов, вошедших в славянские языки.



144 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
ЭхллЕ5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5»л«23>лдаЭхлле5^

ӘОЖ 811.512.122

Ж. Т. Қадыров, Ж. С. Таласпаева

ПОЭТИКАЛЫҚ МӘТІНДЕГІ «ӨМІР» КОНЦЕПТІСІНІҢ 
ТАНЫМДЫҚ ТАБИҒАТЫ

Мсщалада «Өмір» концептісінің танымдьщ табиеаты сщындар 
поэзиясындаеы цолданысы арцылы царастырылып, улттық 
болмыспен ерекшелендіретін нацты тілдік деректермен анъщталады.

Ғасырлар бойы қалыптасқан үлттық мәдениеттің, философияның 
негізінде материалдық жэне рухани мэдениет аясында үлттық ойлау жүйесі 
дами түседі. Образды ойлау арқылы қалыптасатын кеңістік, уақыт, заман 
туралы қағидалар негізінде, бір жағынан, болмыс шындығы дәйектелсе, 
екінші жағынан, жеке түлғалардың бағыт-бағдарлары, жеке танымдары 
сүрыпталады. Бүны сипаттау үшін сол халықтың философиялық ой- 
толғамын, тарихын, психологиясын жетік білу қажет болады, содан кейін 
ғана осы аталғандардың тілде қалайша берілгендігін қарастыру туындайды. 
А. Әмірбекова концептілердің санада танылу деңгейіне қарай, ақиқат 
дүниенің болмысы мен өзіндік ерекшелігіне қарай метафизикалық, үлттық- 
мэдени, эмоционалдық, контраст жэне калейдоскоптық концептілер деп 
шартты түрде жіктеуге болатынын анықтайды [1,10 б.].

Ақиқат дүниедегі абстракцияның жоғары дэрежелі қүндылықтарын 
танытатын метафизикалық концептілерге - жан, өмір, өлім, тағдыр, 
жалғыздық, махаббат деген сияқты үғым-түсініктер жатады. Бүл үғымдар 
концептінің үлттық мәдени танымдық категорияларына жатады. Танымдық 
білімнің нышандары ақын-жырау, он саусағынан өнер тамған шебер, ел 
тағдыры таразы басына тартылған қанмайдан жорықтарда қол бастаған 
батьф Қожаберген дастандарында, эйгілі әнші-ақын, күйші, композитор, 
эрі ел қорғаны-батыр Сегіз сері өнерпаздың туындыларында, ақын-эншілер, 
талантты сазгерлер Үкілі Ыбырай мен Ақан серінің шығармаларында, 
«сауырынан су тогілмес боз жоға», жыр жүйрігі Шал ақын толғауларында 
жэне алаштың ақиық ақыны Мағжан Жүмабаев поэзиясында айқын 
көрініс табады. Ақындар поэзиясындағы «өмір» концептісі тура аталмай 
балама атаумен алмасып беріледі. Мәселен, «өмірдің» бір компоненті, 
макрофреймдік қатары «дүние» басқа да тіркестермен жиі беріліп отырады. 
«Өмір» макроконцептісіне қатысты тілдік-логикалық модельдер өздерінің 
оміршеңдігімен этнос дүниетанымына ортақ модельге айналғандығын 
байқауға болады. Олар: қызық, қымбат, өкініш, өткініші, алдамшы, қысқа, 
уақытша, жалған, махаббат, опасыз, күрес, т.б. «Өмір» макроконцептісінің
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мән-мағынасын лингвофилософиялық түрғыдан кең түрде ашып беруде 
«Дүние» концептісінің орны ерекше. Концептілік мэнге ие «дүние» 
лексемасы ақын-жьфаулардың тілінде образдық сипатқа ие болып, таным 
дүниесінде мықтап орныққандығын көруге болады [2,15 б.].

А қы н-ж ы раулар поэзиясы нда «дүние» концептісі эр алуан 
лингвофилософиялық мазмүнға ие. Мысалы, Үкілі Ыбырайдың «Бабынды, 
дүние сенің, ешкім таппас» өлеңінде ақын:

Ит дүние қысырақтағы айғырдайсың,
Бетіңмен еш адамды бай қылмайсың...

Сүм дүние соғып кеткен жел секілді 
Келеді жылжи көшкен сең секілді 

Дүние-ай жарға салған лақтайсың,
Қайнаған, сарқыраған бүлақтайсың, - дей келе дүниенің түщысынан 

гөрі ащысын көп көрген сүм дүниенің опасыздығына налиды. Қожаберген 
жьфау да «Дүние -  аз күндік»дей келе:

Дүние деген сағым, бүлт,
Перзентсіз жанда қуат жоқ.
Бәрінен қиын сол екен,

Артында қалған шьфақ жоқ - деп, өмірдің мэні -  атынды өшірмейтін 
«шырақ», «із» қалдьфу деп түйіндейді. Қожабергеннің өмірдің өткінші екен 
деген ойы Шал ақынның поэзиясында да өз жалғасын табады:

Дүние деген шолақ депті,
Жан кеудеге қонақ депті

немесе:
Бүл дүниенің мысалы 
Үшып өткен қүспен тең, -  десе,

Ақан серіде:
Дүниенің мысалы,

Бүтаққа қонған сауысқан, -  деп дүниені қонған қүс бейнесінде, бір 
мезеттік қысқалығын көрсетеді.

Сегіз сері поэзиясында дүниені бірде мақсатына жеткізбейтін жалмауыз 
кемпір, бірде қусаң жеткізбейтін қашқан киік ретінде суреттесе, енді бірде 
аңшыны алдап кетер алтайы арлан қызыл түлкі күйінде келтіреді. Мағжан 
поэзиясында дүние, яғни өмір -  қозғалыс, жалғастық ретінде көрінеді. 
Мысалы:

Тоқтамас дүниенің дөңгелегі,
Шешеннің айтқан сөзі көпке кетер.

немесе
Ай, жыл өтер, дүние көшін тартар,
Өлтіріп талай жанды, жүгін артар.
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Сонымен «дүние» сөзі «өмір» макроконцептісінің мазмүнын 
толықтырушы элемент, уақыт пен кеңістік аралығын қамтитын, адам 
өмірінде маңызды орын алатын күрделі метафизикалық қүбылыс, ақын- 
жыраулар тіліндегі өмір дегеннің баламасы, өзіндік концептілік жүйе 
қүрайтын когнитивтік бірлік болып табылады.

«Өмір мен өлім» үғымы жалпы адам атаулыға ортақ болғанымен, эр 
үлттың өкілі өздерінің таным-түйсігі мен қабілет-қарымына қарай түрліше 
түсінеді. Нысанға алып отырған ақындар поэзиясында «өмір» концептісі 
басты-басты логикалық жэне тілдік модельдерден түрады. Логикалық моделі: 
өмір -  қысқа, мэңгілік емес, алдамшы, уақытша, опасыз, жалған, оның тілдік 
моделі Үкілі Ыбырайда:

Дүние деген шолақ депті 
Жан кеудеге қонақ депті.

Қожаберген жырау дүниенің қысқалығын тағдырына жазылып қойған 
заңдылық деп түсінеді:

Білім -  мэңгілік,
Дүние -  аз күндік.

Алладан бүйрықты ажал келіп жеткен,
Жазмыштың өлшеулі күні дэмі біткен.

Логикалық моделі: Өмір -  қымбат; қызық, махаббат, оның тілдік моделі 
Үкілі Ыбырай өлеңінде:

Жанып түрған жас өмір -  алқызыл гүл 
Сипаттауға қызығын жетпейді тіл 
Жауқазын желбіреген жастық шағым,
Өмірдің мағынасын түсіне біл.

Логикалық моделі: Өмір -  жол, өзен, оның тілдік моделі Қожаберген 
жырауда:

Дүние бір соқпақ жол бүрандаған.
Бақ тайса ерге дәулет қүралмаған,

-десе, Мағжан:
Дүниенің теңізінде адасқанға 
Тура жол көрсететін бас.

- деп білсе,
Өмір - өзен, сылқ-сылқ күлер сылдырар,

Қайда ағады, оның жөнін кім сүрар? -  деп жырлайды. Екі ақын 
да дүниенің алай-дүлей түрақсыздығын бүралаңдаған соқпақ жол мен 
арнасының қайда барып бүрылатыны белгісіз сылдырап аққан өзенге 
балайды.

«Өмірдің» қүрамдас компоненттерінің бірі -  «дәурен» микроконцептісі. 
«Дәурен» адам баласының өмірдегі тіршілік әрекетінің жақсылығы мен 
жамандығы, шарықтауы мен қүлдырауы, бақытқа кенелген не күйзелген
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әрекеттерінің бірі ретінде адам жадында үнемі жаңғырып отыратын өмір 
кезеңі. «Дәурен» сөзі қазақ тілінің түсіндірмен сөздігінде: 1. Өмір, заман. 2. 
Қызықты, бақытты шақ. Дәурен кешті; Өмір сүрді, тіршілік етті; Дәурен өтті. 
Дүниенің қызығы кетті. Дәурен сүрді. Қызық көрді; Жас (жастық) дәурен. 
Жас кез, қызықты шақ деген мағыналар тізбегінен түрады [3,89 б.].

«Дэурен» концептісі адам өмірінің бір бөлшегі ретінде танылып, «Өмір» 
макроконцептісіне соны бір мағыналық реңк үстейді. Дэурен дэуірмен 
тікелей байланысты. Бүлардың байланысы тілдегі «дэурінде дәуірлеу», 
«дэуірінде дэурендету», «дэуірлеген кезеңі» деген сөз тіркестерінен 
айқын аңғарылады. Сонымен қатар «дэурен» концептісі адам өмірімен, 
оның жасымен тікелей байланысты. Мәселен: балалық дэурен, жастық 
дэурен, жігіттік дэурен, бозбалалық дэурен, т.б. «Дэурен» концептісінің 
күрделілігі екінші рет қайталанбайтындығымен, қайталанған жағдайда 
да сол бастапқыдай болмайтындығымен ерекшеленеді. «Дэурен» поэзия 
жолдарында эр түрлі аспектіде көрініс тапқан:

Дария ағып жатқан суда мін жоқ,
Хайуан, өлдім дерге малда тіл жоқ,

Қүрбылар, тіршілікте ойна да күл.
Бүл дэурен екі айналып келмегі жоқ.

Шал ақынның да Үкілі Ыбырайдың да поэзиясында «дэурен - өткінші» 
деген ой жалғасын табады:

Бүрынғы өткен дэурен қайтып келмес 
Зарығып күндіз-түні сағынсақ та.

Шынында өткен дэурен түс секілді,
Жастық шақ бір жарамды іс секілді -  деген жыр жолдарымен Қожаберген 

жырауда дәуренді өмірдің түс секілді ғайып болып жоқ болатынын, уақытша 
жэне алдамшы болатынын айтады.

Тағдыр -  халықтың концепту а лды дүниетаным әлемін қалыптастыратын 
сананың маңызды категорияларының бірі. Тағдырға философиялық 
сөздікте мынадай анықтама беріледі: «Тағдыр -  адам ғүмырындағы барлық 
жағдайларды алдын ала пешенесіне жазып қоятын табиғаттан тыс күш 
туралы діни мистикалық түсінікті білдіретін үғым» [4, 409 б.]. Қазақ тілінің 
он томдық түсіндірме сөздігінде жэне қазақ тілінің сөздігінде «тағдыр» 
сөзінің синонимдік қатарлары: қүдірет, бүйрық, жазмыш, жазу, пешене, 
мандай, бақ, салым сияқты сөздердің мағыналарының барлығы бір-біріне 
жуық екені корсетілген. «Тағдыр» концептісі қандай да болмасын халықтың 
мәдени мэні бар концептілерінің бірі, эрі қазақ дүниетанымында басты орын 
алады. Ол өзінің абстракциялы сипаттамасы бойынша оте күрделі. Ислам 
бойынша, тағдьф Алланың жазмышы, яғни алдын-ала белгілеп қоюы, оған 
мүсылман адам күнделікті санада ешбір қарсылықсыз, шыдамдылықпен 
конеді. Адамның шьщамдылық, сабьф еткені, қанағат түтып шүкіршілік
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еткені үшін Қүдірет сый көрсетеді деген сенімге байланысты. Бэлкім осындай 
түсінік негізінде қүдайға сенуші жалғаннан -  өмірден түңілмей, оның сәтті де, 
бақытты кезендерін күтіп, «тағдьфдың» келеңсіздіктерін шыдамдылықпен, 
мойымай басынан өткізеді. Қазақтың үлттық танымында «тағдырға» 
қанағаттанудан гөрі қанағаттанбаушылығы басым екендігі байқалады. Яғни 
«тағдьф» өмірдің түщысынан горі, ащысынан қолданыс табады. «Тағдыр» 
мен «өлім» концептілері арасында белгілі бір байланыс бар екені сөзсіз. 
Адам өлімнің алдында да тағдырдың алдындағыдай өзінің дәрменсіз екенін 
мойындап, өлімді тағдьфдьщ қүрамдас бөлігі ретінде қабылдайды. Тағдыр көп 
ретте өмірдің адам баласының мойнына артқан жүгі ретінде танылады. Сол 
жүкті эркім эрқалай қабылдайды. Біреулер мойындағы жүкті көтере алмай 
жатса, өз өкініші мен өкпесін «омірден, тағдьфдан» көреді. Мэселен, «бүл 
тағдьфға не қылдым?!» «Тағдьфға мынау не шара» - деген секілді күйініші 
мен назын қатар айтады. «Дариға, жауыз тағдыр қатты алдады»,«Алдамшы 
өмір ылғи ғана у береді», «Тағдырдан табандатып тиді шоқпар. Жалындым, 
жанталастым, жалбарындым», -  деген жолдардан Мағжанның тағдырға 
деген өкпе-ренішінің зор екендігін, өмірден көрген теперішінің мол екендігін 
аңғаруға болады. Ақын-жыраулар поэзиясындағы «тағдьф» концептісінің 
қолданыс аясы күрделі танымдық бірліктердің санатына жатады [5,72 б.]. 

Ешкім кетіп қойымнан ауысқаны,
Ажал жетіп тағдырдың тауысқаны, -  деген Шал ақынның жыр 

жолдарында «тағдырдың таусылуы» тіршіліктің тоқтауын білдіреді. Адам 
баласының бү дүниедегі ғүмыры «тағдырдың таусылуымен» байланысты 
деген үғымға саяды. Демек, «тағдыр» концептісінің философиялық аспектісі 
тілдегі адам басындағы ауыртпалық, мандайға жазылған тірлік, пешенеге 
берілген бүйрық, жазмыш, тылсым күштің эмірі т.б. секілді когнитивтік 
фреймдермен беріледі [5,73 б.].

Кім еркімен кетеді,
Айьфылып жеке табынан,
Тағдьфда жазса болмайды,
Істің бір қара ағынан 

«Заман» адам санасында өзінің ықпалына көндіруші қоғамдық қүбылыс 
болып бейнеленеді. Тілдегі «елу жылда ел жаңа, жүз жылда қазан» деген 
ой өмірдегі қоғамдық формацияға мен заман келбетінің өзгергенін бір ауыз 
сөзбен түйіндеп жеткізіп отыр.

Неше мың жыл нүрынан бэрін жаратып,
Келтірдің өзің заман ақырына - дей келе Шал ақын заман өзгереді жэне 

оны өзгертетін адам екенін айтады. Яғни, эрбір адам өз өмірін өзі жасайды 
дегенге келеді. Жэне де бүл Қожаберген бабамыздың ойымен үндес: 

Барымен базарлаған тауып ап жүр,
Заманнан үміт күткен тамағы іспей.
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Ақын-жыраулар поэзиясындағы «заман» концептісіне лингво ко гнитивтік 
талдау жасау арқылы этнос болмысына қатысты көптеген танымдық 
ақпараттармен танысуға болады [2, 19 б.].

«Заман түлкі болганда, тазы болмай»,
Биік қьфдан алдағы аса алмаспыз!

Қилы заман тіркесінің астары үлкен заманауи қүбылысты білдіреді. 
Ақындар поэзиясындағы қилы заман үғымы кілең арыстарымыздың басына 
түскен тауқыметтің, зобалаң заманның ащы зарын үлттың танымына жақын 
бейнелер арқылы суреттеген.

«Тіршілік» концептісі -  «өмір» макроконцептісінің баламалы атауы, 
яғни, өмір бар жерде тіршілік бар немесе тіршілік бар жерде өмір бар. 
«Тіршілік» «өмір» макроконцептісінің баламасы ретінде тілде жиі 
қолданылады. Тілдік қолданыстағы «тіршілік ету», «тірлік қылу», «тіршілікті 
дөңгелетіп алып кету», «тіршілік үшін жанталас», т.б. деген секілді сөз 
тіркестері тура немесе ауыспалы мағынада «өмір сүру», «өмір үшін күресу» 
деген күрделі мағыналық түтастықты білдіреді. «Тіршілік» концептісінің 
логикалық моделі «тіршілік ету», «өмір үшін тартысу», «күн кору» деген 
күрделі логикалық ассоциациялардан түрады. «Тіршілію> концептісі өмірдің 
баламасы ретінде жүмсалғандықтан, бүл аралық Өмір-Тіршілік-Уақыт 
атты логика-ассоциациялық үш тағаннан қүралады [2, 20 б.]. Жекелеген 
ақындардың поэзиялық тіліндегі концептілерді қарастыру арқылы сол 
халықтың үлттық болмыс-тіршілігіне терең бойлауға мүмкіндік алуға 
болатыны анық.
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В данной статье рассматривается концепт «Жизнь» в 
использовании в казахской поэзии и выявяется его национальное бытие 
на основе конкретных языковых материалов.

In the given article the concept o f  «Life» used in the Kazakh poetry 
is studied, and its national character based on the specific linguistic 
materials is showed.

ӘОЖ 372.416.2:310.3[807]

К. И. Қуразова, К. M. Әбішева

ТҮР-ТҮСТІБІЛДІРЕТІН СӨЗДЕРДІҢ 
СИМВОЛИКАЛЫҚ МӘНІ

Мацалада қурылымында мәдениеттің түстік коды берілетін 
сөздер қарастырылады. Олар символикалық ңызметті орындайды? 
Образды түрде халықтың менталитетін көрсетеді.

Түр-түсті білдіретін символдар жүйесі қандай да болмасын үлттың 
дәстүрлі дүниетанымның негізгі танымдық кодтарының бірі болып табылады. 
А. И. Беловтың пікірінше, түр-түсті білдіретін сөздердің мәдени деңгейде 
белгіленген эмоционалдық хал-ахуал, жағдайлармен байланысы бар, 
сондықтан оларды дүниетанымдық концептілер деп сипаттауға болады [1].
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Көптеген халықтың дүниетанымында, символдық жүйесінде «ақ» тазалық 
пен пәктіктіц, жаңа, тыныштық жэне жоғары сапалық символы екені мэлім.

«Қара», «қоңьф» түр-түсті білдіретін лексемалар да концептіге жатады. 
Олар қүндылықтық концептосфераның компоненттері. Қүндылықты 
концептілердің мэдениеттік мэні бар, олар қүндылықтық принциптерінде 
негізделген, сол концептілер де ментальдық үғымдарды білдіреді жэне 
бейнелік компонеттерге де ие [2].

«Қара», «қоңыр» леқсемаларын біз қүндылықты концептілер ретінде 
қарап отырмыз. Олардың концептілік табиғатын дәлелдеу үшін келесі 
дэйектерді келтіреміз: біріншіден, «қоцыр», «қара» концептілер тек түр- 
түсті білдірмейді. Олар халықтың қүндылықтық түспалдарын білдіреді. Ол 
қүндылықтық түспал жағымды немесе жағымсыз екенін көрсетеді. «Қара», 
«қоңыр» концептілері ауыспалы, бейнелі мағынада халықтың жағымды 
немесе жағымсыз түспалдауын білдірумен қоса, халықтың субъективтік 
қатынасын де сипаттайды: екіншіден, қүндылықтық концептілер сан-қилы 
ассоциацияларды еске түсіріп, мэдени мэн-мағынаны бейнелейді. «Қара», 
«коңыр» сөздері қүндылықты концептінің негізгі мәндерінің үйыткысы. 
Олар жеке түлғаның немесе этностың, үжымның санасында сақталды, еебебі 
концепт -  идеалдық үғым. Ол жарық дүниеге санадан тілдік түлғалар арқылы 
көрінеді. Ол үшін сана-сезімнің түкпірінде жатқан концептілерді дыбыстау 
аркылы, ассоциативтік кеңістікке шығарып экспликациялауға болады.

«Қара», «қоңыр» концептілердің ассоциацияларын, жағымсыз, 
жағымды түспалдарын корсету үшін контрастивті лингвокогнитивтік- 
пропозиционалдық анализды қолданайық. Бүл әдістемені когнитивтік- 
пропозиционалды түрде В. С. Ли [3] үсынған, ал К. М. Әбішеваның 
[4] еңбектерінде ол оңделіп, оған жаңа талдау сатылары қосылған. 
Біз контрастивтік когнитивтік-пропозиционалдық талдау барысында 
концептілерді торт сатыда зерттейміз.

Ә леум еттік-лингвистикалы қ деңгей: Институционалдық емес. 
Жағдаяттың ерекшелігі: стереотиптік. Этникалық норманың түлғасы: 
дәстүрлік. Әлеуметтік ақпаратты жеткізетін механизмдердің түрі: 
вербальдық. Әлеуметтік рөл.

К огнитивтік деңгей: Нақты элемді когнитивтік түрде қабылдау 
негізінде қалыптасқан когнитивтік базаның ерекшелігі. Қазақ этносының 
сана-сезімінде ерекше когнитивтік база қалыптаскан, себебі шол далада, 
кең сахарада, көшпелі омір сүру нэтижесінде қазақтың өзгеше омірге деген 
козқарасы, субъективтік арақатынасы қалыптасқан. Қазақ дүниетанымының 
ментальдық репрезентациясы; когнитивтік модель.

Ментальдық мэн-мазмүны: «қара» үғымы, А. Исламның айтуынша, о 
дүниені «ақ-қара» қарама-қайшылықтағы оппозиция арқылы сипаттайды. 
Осы оппозиция дүниеніц терецінде жатқан архетиптік үғымнан туындайды
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«ақ дүние -  қараңғы дүние, өмір жэне өлім, жақсылық пен зүлымдық. 
Осындай қарама-қарсылық оппозициялар бүкіл адамзамтарға тэн» [5, 209].

Кейінгі кезде бинарлық корреляция, олардың лексикалық, семантикалық 
жэне мифологиялық мәндеріне арналған көптеген зертгеулер пайда бола 
бастады. Бинарлық оппозициялар арқылы қазақтың дүниетанымдық 
көзқарасын, ментальдық жүйедегі орнын айқындап, бинардық модель 
негізінде қалыптасқан ақ-қара, өмір-өлім, сүйіспеншшілік-жек көру, 
жақсылық-жамандық, қараңғы-жарық, еңбек-жалқаулық, байлық-кедейлік, 
қуаныш-бақыт түсініктерді қарастьфуға болады. Олардың символикалық 
мағынасын ескере отьфып, мэдени концепт аясында қарастыруға болады.

«Ақ» түсі қай мезгілде де классикалық. Көзге кец көрінеді. Қорғағыш 
қасиетке ие. Ақ күн жарығы, сәуле, шуақ, жылу, мейірім, жақсылық ретінде 
де, салқын, арзандық, қарапайымдылық болып та жүмсалады. Фразеологизм 
қүрамындағы астарлы ойға, түспалға қүрылған символдық мағынаға ие 
болатын сөздерге, бүтіндей түрақты тіркестерге мысалдарды көптеп келтіруге 
болады. Мәселен, «ац» сөзіне байланысты ац жарцът, ац жүрек, ац көңіл, 
ац иыц, ац тілеу, ац періиіте, ац ниет, ац бата, ац күн, ац түйеніц т̂ арны 
жарылу, т.б. Сонымен қатар қазақжырларында «ақ» сүлулықты сипаттайды. 
Мысалы, ақ тамақ, ақ білек, ақ жүз, ақша бет. Біз ақ сөзініц он мәндес екендігін 
түсінумен қатар, ақтеріс мэнде де қолданылатындығын көре аламыз. Мәселен, 
«ақ» бос, бекершілік, мақсатсыздық, үнсіздік, ец соцында өлімді білдіреді.

Ертеде ағылшын халықтарыныц түсінігінде ақ қаза (белый траур) 
тіркесі қолданылған. Ол Англияныц күйеулерінен айрылып, жесір қалған 
ханымдары ақ киім кигендіктен айтылған; өмірдіц жарқын жақтарынан қол 
үзу, яғни безеушілікті білдіру үшін кейбір монахтар ордендарында ақ түс 
тандалған. Бүған қарамастан XVIII ғасырдан бастап Англияда Виктория 
ханым 40 жыл бойы киіп өткен цара түсі азалы күнді білдірген. Атауыш 
топтар қүрамындағы black теріс жэне white оц коннотациялық мағынаға 
ие. Мысалы, «шіріген жүмыртқа», «қара бет» мағынасында «black sheep»
- (оцбаған қой); «біреуді бопсалап, жүрт алдында масқаралау арқылы 
үркітіп пара сүрау» мағынасында «black mail»(c.c: қара жәшік); «қара ниет» 
мағынасында «Ьіаск soul» (қара жан); «жиі көлік апатына болатын жер» 
«Ьіаск spot» ( қара жер), «жерлеу рәсімі кезіндегі қолға байлайтын шүберек» 
мағынасында «Ьіаск armband» (қара білек бантигі); бейбітшілік, тыныштық 
символы ретінде «white dove» (ақ көгершін), өзін қорғайтын «өтірік» 
мағынасында «white Ие» (ақ өтірік); «сүйікті» мағынасында «white һаіг» (ақ 
шаш) сөз тіркестері өзіндік ауыспалы мәндегі үғымды білдіріп түрғаны анық.

Қайғы, казада да қазақ әйелдері ақ киеді. Бүл негізінен мүсылман 
дінініц енуімен байланысты болып келеді. Ағылшын тілініц фразеологиялық 
қорынан мынадай үқсастықтарды көруімізге болады. Мысалы, «бақытты», 
«залалсыз» мағынасындағы: white day (с.с.: ақ күн); white lie (с.с: ақ
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өтірік); «тәртіпті, жомарт, қайырымды» мағынасында white man (с.с.: ақ 
адам), үйқысыз түн мағынасында: white night- (ақ түн), т.б. «Қара» сөзіне 
байланысты цара жамылды, цара кагаз, царалы am, царалы ер-түрман, 
царалы болды  т.б. қүрамындағы қара сөзі бар тіркестер жамандықты, 
өлімді нүсқап, теріс мэнге ие. Бүл қарама-кайшылық теренде жатқан бүкіл 
адамзатқа ортақ дүниетанымдық қүрылымды көрсетеді: бү дүние -  о дүние, 
өмір мен өлім, т.с.с. Діни дүниетанымның тілдегі көрінісі «қара ниет», 
табиғат күбылыстарына қатысты «қара дауыл» ағылш.: black frost (қара аяз); 
black market - «қара сауда» заңсыз сауда; заңсыз, жалған ақша айырбастау 
мағынасында: black exchange (қара айырбас); black list-жазаланушылар 
тізімі; black humour (көңілсіз сықақ); black comedy (түңілдіргіш, көңілсіз 
пьеса-сықақ); black Africa, black race (төменгі класс адамдары, Америка жэне 
Европа елдерінің жүмысшы, қара халқы), т.б.

Әйтсе де, ортақ үқсастықтарымен қатар, «қара» концептісіне 
байланысты үлттық дүниетанымымызда ерекшеліктер де байқалады: «қара» 
цасиетті, туган деген мағыналарға да ие. «Қара шаңырақ», «қара хан», 
сөз тіркестері пікірталас тудырады. Соңғысына байланысты зерттеушілер 
«қарадан шыққан хан» деген түсінік береді. Өте күрделі сүрыптау, яғни 
генеалогиялық тазалыққа сүйенетін жэне өте жоғары талап қоятын хан 
сайлау жүйесінің бүған жол беруі мүмкін емес. Тарихи деректерде мүндай 
жағдайлар болмаған.

«Қара шаңырақ» тіркесін қарастыратын болсақ, жалпы шаңырақ атадан 
әкеге, әкеден балаға, яғни үрпақ жалғастыру шы «экенің түяғы», мирас болып, 
үлкен үй, экенің түтінін түтететін кенже үлға қалып отьфған. Киім мен оған 
қосалқы аксессуарлар да символ бола алады. Мысалы, ер адамға қатысты 
қара белбеу -  күшті білдірсе, әйел адамға қатысты -  некелік адалдық пен 
қыздың тазалығын білдіріп, пэктіктің символы ретінде түсініледі. Осы мэнде 
ағылшын тілінде де «chastitity belt» тіркесі тек қазақ тілінде ғана емес басқа да 
халық түсінігінде пэктіктің белгісі екендігінің бір көрінісі. Белбеу өте жоғары 
дәрежеде лауазым белгісі болып та есептеледі. Мысалы, ағылшьшдьщтардың 
үғымында «Sam Browne belt» офицерлардің былғары белбеуі ретінде олардың 
дэрежесін білдіреді. Н. Шаханова еңбектерінде бала бірінші мүшелге 
келгенде белбеу байланатын жэне ер адамдарға үй ішінде белін таянып 
отьфуға тыйым салынатыны жөнінде жазады [6]. Қазақ мәдениеті тыйым- 
жоралғылар жүйесінде орын алғандықтан тіліміздегі «белінді таянба» деген 
тыйым «күші кеткенді, әлсіздікті» білдіреді. «Белін таяну/бүйірін таяну» 
белге байланысты тірек пен қорғаныштың жоғалғандығының айғағы. Бел 
адам денесінің өмірлік күш, арқау берер маңызды мүшесі: белі кеткен, 
бесіктен белі шыңпазан, бел баласы, бел цүда сөз тіркестері осының дәлелі.

Лингвистикалық деңгей: 1. Менталдық мэн-мазмүнды тілдік түлғалар 
арқылыберу; 2. Пропозициялар: синонимдер, антонимдер, тіркестер: цара-
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ац, ац-цара көңіл, ац дидар -  цара бет, ац шаццан үй -  цара цурым киіз үй, 
цара нан ац ниет -  цара ниет, цара цазан үй -  цонацжайлы үй, т.б.

Прагматикалық деңгей: 1) Субъективтік баға: а) жағымды: цара 
торы, цара көз, цара жер, цара шацырац, т.б.; б) жағымсыз: қара бет, қара 
жүрек, қара жерге отырғызу, қара жүнді юалақ, қара бет, қара бітпеген, қара 
көңіл, қара жер, қара күн. «Қара» концепті тек қана түр-түсті білдірмейді. 
Ол халықтың қүндылықтық бағдарын, көзқарасын бейнелейді

«Қара» сөздері әдеби шығармада молынан қолданылады. Бірігіп те, 
тіркесіп те, қосарланып та, op түрлі сипатта келіп белгілі бір мэн үстейді. Әдеби 
шығармада белгілі бір ойды көркем, толық бояулы етіп жеткізу үшін бүл сөздің 
маңызы зор деуге болады. «Қара» сөзінің білдіретін мағынасына тоқталайық: 
Қара -  көмірдің, күйенің түсіндей (аққа қарама-қарсы түс). Мысалы: Үйір 
үшінде шапқылап жүрген цара борбай балалар, «Сүт пен май көбейді. Ал 
қызылша деген колхоздың нағыз ац алтыны. Қант цандай, күмістей ац 
болса, мүны  еңбеккерлер ақ алтынымыз, күмісіміз дейді» (С. Бацбергенов. 
Адам және көлеңке, 138 б.); «Оның несін білмейсің? Сендер бэрін де жақсы 
білесіңдер. Жүттан ақ сирақ боп қалған мені қомсыныңдар, - деді Нариман 
ірілене сөйлеп» (Б. Алдажар. ¥лы сел, 12 б.); «Әділгерей еріксіз мырс 
етіп, күліп жіберді: - Әй, аңқылдаған ақ көңіл досым-ай!» (К. Жүмаділое. 
Сәйгүліктер, 146 б.); «Қара шаш, күміс сырға, ақ дидар. Қара шапан, ақ 
көйлек. Түн мен айдың арасындағы ақ сағымнан жарала салған Айбике» 
(Ә. Әзиев. Алыстаулар, 5 б.); «Мал аяғы ак сүйек болып жүтады» (С. Бегалин. 
Замана белестері, 13 б.).

«Ақ-қара» түсініктері жердің символикасымен байланысты. А.Н. 
Кононовтың айтуынша, азиат көшпелілерді «ақ» батысты, ал «қара» 
солтүстікті білдіреді [47], мысалы «Ақ теңіз -  Каспий теңізі», «Ақ патша -  
батыс патшалар» деген тіркестер бар.

Түр-түсті білдіретін сөздер символикалық қызметті орындау барысында 
халықтың қүндылықтық түспалын, бағдарын көрсетеді.
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В статье рассматриваются слова, в структуре которых 
реализуется цветовой код культуры. Они выполняют символическую 
функцию, образно передавая ценностное отношение народа к 
предмету мысли, выражают его менталитет.

In the article the words in which the structure o f  the color code o f  
culture is realized are considered. They carry out symbolical function, 
figuratively transferring the valuable relation o f  the people to a thought 
subject, express their mentality.



156 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
УДК 8Г 25

3. Мажит, А. Б. Сарсембаева

О ПРОБЛЕМАХ КАЗАХСТАНСКОГО 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ ДЕЛУ

В настоящей статье авторы дают анализ общего содержания 
подготовки специалистов по специальности «Переводческое дело», 
характеризующегося излишней теоретизацией и недостаточностью 
прикладного аспекта обучения, и приходят к выводу о необходимости 
серьезного научного осмысления отечественного переводоведения и 
подготовки переводчиков.

Сегодня с уверенностью можно говорить о важности исследований в 
области переводоведения, исходящей от общественного предназначения 
переводческой деятельности, способной обеспечить такую опосредованную 
двуязычную взаимосвязь, которая по своим возможностям максимально 
приближ алась бы к одноязычной коммуникации. А ктуальность 
рассматриваемой проблемы объясняется широким спросом на специальность 
«Переводческое дело», которую требуется поставить на уровень, 
соответствующий международным стандартам.

Обзор научных исследований, проводимых в Казахстане по 
переводческому образованию, по теории и практике перевода, по таким видам 
и формам перевода как специальный, устный, двусторонний, синхронный, 
последовательный перевод показывает недостаточную разработанность 
данных аспектов в нашей стране.

Современный общественный процесс характеризуется развитием 
различных форм профессионального образования. Значительное место в 
этой сфере занимают специальности связанные с иностранным языком 
и изучением перевода. Профессия переводчика становится массовой, 
а увеличение масштабов переводческой деятельности сопровождается 
организационными изменениями. Для удовлетворения растущего спроса 
на профессиональных переводчиков в Казахстане была создана сеть 
соответствующих переводческих факультетов и отделений. Переводчиков 
стали готовить в частных вузах и в некоторых технических вузах. Тем не 
менее, сегодня в республике студент имеет возможность блестяще овладеть 
иностранным языком, стать великолепным преподавателем, лингвистом, 
филологом, но только не переводчиком.
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Подготовка кадров по специальности «Переводческое дело» по 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры осуществляется 
в соответствии с Государственными общеобязательными стандартами 
Образования Республики Казахстан [1,2].

Однако анализ общего содержания подготовки специалистов по 
названной специальности, выраженной через перечень дисциплин, 
позволяет констатировать, что образовательные программы характеризуются 
излишней теоретизацией и недостаточностью прикладного аспекта обучения. 
Данный факт не способствует обеспечению подготовки профессионально
компетентных переводчиков, способных обеспечить качественным переводом 
международные форумы, симпозиумы, конференции, осуществлять 
профессиональную деятельность в международных организациях, 
иностранных и казахстанских посольствах и представительствах.

Обычно в учебны х заведениях, занимаю щ ихся подготовкой 
переводчиков, не существует точного понимания сути профессии, а лишь 
используются традиционные программы и методики, разработанные 
несколько десятилетий назад. В учебных программах предусмотрены 
«тяжеловесные» теоретические курсы из области общего языкознания, 
и практически не отводится время на обучение переводу в сфере 
профессиональной коммуникации, переводу с листа, художественному 
переводу, технике работы с документацией с помощью компьютера. Эти и 
многие другие основы профессии должны быть введены не только в качестве 
факультативов, элективов или специальных дисциплин, но должны прочно 
занять свое место в государственном стандарте.

Администрации вузов относятся обычно к переводческой специальности 
как к обычному и непроблемному придатку инязов, не очень вникая 
в существо вопроса и пуская дело, главным образом, на самотёк. Это 
проявляется в отсутствии тщательно продуманной стратегической линии 
по внедрению современных технологий обучения переводу. Следствием 
этого стало то, что созданные в последние годы на базе кафедр английского, 
немецкого, французского и других языков, кафедры перевода нерешительно 
и неохотно меняют свою традиционную ориентацию. Вывески сменились, 
а содержание осталось прежним [3].

«... У нас, к сожалению, до сих пор объединяют в методическом и 
теоретическом плане изучение иностранных языков и перевод, в то время 
как перевод представляет собой отдельную научную и учебную дисциплину 
и иностранный язык является лишь одной из её частей» [4]. Действительно, 
переводоведение не есть изучение иностранного языка. Переводоведение 
начинается тогда, когда иностранным языком владеют на высоком уровне 
языковой компетенции. А формирование профессиональной компетенции 
переводчика включает умение переводческого оперирования языковым.
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текстовым материалом как иностранного, так и родного языка и предполагает 
совершенствование профессионально-личностных качеств будущего 
специалиста в области перевода.

Как известно, в международной практике профессиональной подготовки 
переводчиков прочно укоренилось разделение переводческого дела на две 
самостоятельные профессии, имеющие во многих языках, как известно, 
разные наименования. Например, в английском языке «Translator», во 
французском языке «Traducteur» (письменный переводчик), соответственно 
«Interpreter». «Intcrprctc» (устный переводчик), «Conference Interpreter». 
«Intcrprctc de conference» (синхронный переводчик), «Escort Interpreter» 
(переводчик для сопровождения) и другие. В связи с этим существует 
узкая специализация в профессиональном образовании переводчиков, 
осуществляющаяся в рамках программы бакалавриата и магистратуры. Так, 
например, в программе бакалавриата осуществляется подготовка только 
письменных переводчиков, и лишь в программе магистратуры готовят 
устных переводчиков: переводчиков-синхронистов.

Высокая степень специализации в подготовке будущих переводчиков 
к профессиональной деятельности за рубежом идет не только по видам 
переводческой деятельности и тематической линии, а также по тому, в 
каком языковом направлении ведется перевод. Специализация в подготовке 
переводчиков: письменный переводчик, переводчик конференций, судебный 
переводчик отмечается и в направленности обучения в том или ином 
университете, т.к. каждый университет специализируется на каком-то 
отдельном виде перевода [5].

Что касается практики профессиональной подготовки переводчиков в 
Республике Казахстан, Российской Федерации и во многих странах СНГ, 
сохранилось единое наименование и единый профессиональный статус 
«Переводчик» для устных и письменных переводчиков, что было вызвано 
определенными культурно-историческими условиями [6]. Профессиональное 
осмысление и соответствующий статус профессия переводчика получила 
только во второй половине двадцатого века, когда началась разработка 
методики и теоретического обоснования подготовки квалифицированных 
переводчиков. Только к середине 90-х в постсоветском пространстве 
переводчик получил профессиональный статус. До этого его имели только 
представители дипломатического перевода, военные переводчики и мастера 
перевода художественных произведений.

Нами был изучен каталог дисциплин, предлагаемый на специальности 
5В020700 - Переводческое дело в КазНУ им. Аль-Фараби [7]. В перечень 
дисциплин, включая предметы обязательного компонента, такие как 
Политология, Социология, Введение в языкознание, и т.п., входят следующие 
предметы:
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• История художественного перевода;
• Анализ художественного произведения в контексте перевода;
• Основы теории художественного перевода;
• Общефилологические вопросы перевода художественной литературы;
• Художественный перевод и литературный билингвизм;
• Художественный перевод и проблема национального колорита;
• Художественный перевод в системе сравнительного литературоведения;
• Основы переводческого дела и стилистика и др.
На выбор предлагается «Т ипология перевода сп ец и альн о

профессиональных текстов» либо «Перевод юридических документов», 
«Риторика» / «Практика устного перевода», «Типология письменного 
перевода» / «Типология устного перевода».

Как видно из перечня, студентам предлагаю тся в основном 
узконаправленные дисциплины по теории художественного перевода. 
Устный перевод практически отсутствует. Хотя, согласно компетентостной 
модели бакалавра по ГОСО РК, выпускник бакалавриата специальности 
5В020700 -  Переводческое дело подготовлен для работы в следующих 
сферах:

-  административно-управленческая сфера;
-  сфера образования и науки;
-  сфера культуры и межкультурной коммуникации;
-  сфера международных связей;
-  сфера издательского дела;
-  сфера средств массовой информации;
-  информационно-аналитическая сфера и в других сферах.
Объектами же профессиональной деятельности выпускников

являются: учреждения культуры, международные организации, различные 
информационно-аналитические службы, посольства и представительства, 
министерства, агентства по туризму, издательства, бюро по переводу и 
другие организации и предприятия.

Для сравнения нами был также проанализирован паспорт специальности 
5В020700 -  Переводческое дело, подготовленный кафедрой английской 
филологии и перевода другого казахстанского вуза [8]. Надо признать, что 
предлагаемый в нем перечень дисциплин присутствует во многих, если не 
сказать почти во всех учебных планах рассматриваемой специальности 
большинства казахстанских вузов. Данный факт объясняется, на наш взгляд 
тем, что в настоящее время на переводческой специальности преподают те 
же педагоги, которые работали и продолжают работать на специальностях 
«Иностранный язык: два иностранных языка», «Иностранная филология».

В перечень дисциплин для будущих переводчиков, таким образом, 
входят традиционные предметы, которые преподавались на протяжении
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не одного десятка лет будущим учителям иностранных языков, такие как 
лексикология, история языка, теоретическая фонетика, теоретическая 
грамматика, страноведение и т.п. И лишь в качестве компонента по выбору 
предлагается небольшой набор переводческих дисциплин: практика устного 
и письменного перевода, практика информативного и научного перевода, 
техника переводческой записи.

Вышесказанное позволяет констатировать, что учебные программы 
медленно перестраиваются в соответствии с новыми потребностями 
общества и государства. Университетские программы имеют разное 
предметное наполнение, сохраняют традиции подготовки филологов, а по их 
окончанию выдается диплом единого государственного образца со степенью 
«бакалавр переводческого дела» без указания какой-либо специализации.

Таким образом, профессиональное образование переводчиков в на шей 
стране ориентировано на подготовку переводчиков широкого профиля, т.е. 
без какой-либо узкой специализации в устном или письменном переводе, 
так как профессиональная подготовка как письменных, так устных 
переводчиков проходит в единой программе бакалавриата и практически не 
даёт возможности дальнейшей специализации в программе магистратуры.

Между тем, университетское образование должно быть нацелено 
на формирование переводческой компетенции и соотноситься должным 
образом со сферой специализации, что необходимо для формирования 
навыков перевода, овладения стратегиями перевода, ознакомления с 
терминологией, то есть развития переводческой и текстовой компетенции 
в конкретной сфере специализации.

Необходима специализация по видам переводческой деятельности - 
работе переводчика-синхрониста, переводчика в сфере реальной экономики и 
промышленности, гида-переводчика, кинопереводчика и т.д. Имеется в виду, 
что учебная программа последних семестров должна дифференцироваться в 
зависимости от склонностей, способностей студента, его желания заниматься 
тем или иным видом переводческой работы.

Ф илологические дисциплины  не должны доминировать над 
специальными и общ еязыковыми предметами, дисциплинами по 
транслатологии, иначе учебные заведения по подготовке переводчиков 
превращаются в чисто «языковые школы» [9].

Кроме того, следует отметить, что педагогические кадры вузов не 
подготовлены к обучению профессии переводчика. В отечественной 
педагогической теории и практике пока еще не преодолено заблуждение о 
том, что даже в части лингвистической подготовки нельзя одинаково готовить 
и потенциального учителя иностранного языка и будущего переводчика. 
Остается устойчивым представление о возможности профессионального 
обучения переводу в процессе преподавания иностранного языка без
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учета модели специалиста, вне контекста профессиональной деятельности 
переводчика, изолированно от других профессионально значимых знаний и 
умений, в отрыве от приобретаемого лингвистического, профессионального 
и жизненного опыта.

Казахстанскому переводоведению предстоит серьезное научное 
осмысление передового отечественного и зарубежного опыта подготовки 
переводчиков в условиях рынка на основе новых научных подходов 
и технологий. В содержательном плане данное научно-методическое 
обеспечение профессионального обучения переводчика должно быть 
разработано с ориентацией в большей степени не на знания, а на 
профессиональные умения и навыки переводчика.

Резюмируя вышесказанное, отметим еще раз, что в целях повышения 
эффективности работы высших учебных заведений, осуществляющих 
подготовку кадров по специальности «Переводческое дело» следует, 
очевидно, пересмотреть учебные планы и программы с учетом зарубежного 
опыта и в плане практической направленности предлагаемых дисциплин. 
Кроме того, представляется целесообразным включение специализации 
в определенной отрасли знаний на последнем курсе бакалавриата и в 
магистратуре.
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Мақаланың авторлары «Аударматану» мамандыеы бойынша 
мамандарды даярлау жумысын талцылап оның теорияеа аса 
бурылыганын, сонымен цатар машықтанудың жеткіліксіздігін 
байқады. Осыган о рай, авторлар жергілікті аударматану мен 
аудармашыларды даярлаудың цайта қарастырудың қажеттілігі 
бар екені туралы қорытындыга келеді.

The given article provides the analysis o f  the general contents 
o f Translation Study specialists training characterized by excessive 
inclination towards theory teaching and insufficient practical orientation 
and eventually the authors come to the conclusion that the fundamental 
principles o f  local translation study and translators training requires 
profound reconsideration.
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Д. М. Мергалиев

КАЗАХСКОЕ ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ И НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

В данной статье рассматривается значение и место фольклорно
мифологического наследия казахского народа в формировании образа 
музыкальных народных инструментов.

Одним из универсальных языков культуры, который содержит 
глубинный пласт этнической памяти казахского народа, архетипы 
мировосприятия народа, специфику ментальных особенностей, являются 
традиционные казахские музыкальные инструменты, синкретизировавшие 
в себе религиозно-мифическое начало музыкального искусства и специфику 
сакрально-ритуализированного декоративного оформления инструментов

Народные музыкальные инструменты выражают «дух народа», 
организуя внутреннюю духовную опору человека, утверждая его 
национальную самоидентификацию в условиях глобализации мира.

В предлагаемой вниманию читателя статье исследуется проблема 
сущности и развития народных традиции, проявляющейся в изготовлении 
народных музыкальных инструментов.

Обосновывая мысль о том, что неизбывным источником личностного 
творческого потенциала человека является его принадлежность к 
определённой этнической общности. Этническое становится своеобразным 
проявлением творческой индивидуальности, актуальной художественной 
тенденцией. Отметим, что этническая тема для искусствознания остается 
спорной и сложной. В современной теории искусства до сих пор нет 
общепризнанного определения термина «традиция».

Музыкальные инструменты, возрожденные творческим усилием 
казахстанских исследователей: искусствоведов, археологов, этнографов, 
фольклористов, религиоведов, раскрываю т нам коды культурной 
сокровищницы кочевников.

В казахском народном искусстве музыкальные инструменты 
воплощали собой образ мироздания, архаические смыслы, представления 
и видение мира древних кочевников. На протяжении многих столетий эти 
мировоззренческие основы были определяющим началом при создании и 
оформлении инструментов.
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Казахские музыкальные инструменты составляют разносторонний, 
разноплановый и многогранный феномен. Особое значение имеет 
информативное ядро в художественном тексте оформления казахских 
музыкальных инструментов, поскольку казахские музыкальные инструменты 
являются носителями сакрального знания.

Особая роль музыкальных инструментов и инструментальной музыки 
в жизни казахского народа отражена в многочисленных древних мифах и 
легендах. «Музыкальные мифы и легенды, являющиеся неотъемлемой частью 
традиционной религиозной системы, ставят Музыкальный Инструмент на 
высшую ступень мироздания, как создателя и носителя космического 
порядка, проводника чистых энергий, объединяющих в гармоничное целое 
Космос, Природу и Человека» [1, с. 106].

Существует легенда, связанная с происхождением музыкального 
инструмента жетыгена. «В глубокой древности было у одного Старика семь 
сыновей. Однажды, во время джута, смерть унесла их всех. После смерти 
первого сына старик, натянув на кусок выдолбленного дерева струну, 
играет кюй-плач “Қарагым” -  ’’Родной мой”, после смерти второго - отец, 
натягивая вторую струну, играет кюй “Қанат сынды” - ’’Сломанные крылья”, 
следующим сыновьям посвящены кюи -  “От сонер” - ’’Погасло пламя”, 
’’Бақыт көшті” - ’’Счастье ушло”, “Күн тұгылды” - ’’Солнце затмилось”, “Ай 
қүрыды” -  ’’Исчезла луна”, после смерти седьмого сына Старик натягивает 
седьмую струну и играет плач по всем сыновьям “Жеті баламнан айрылып, 
қүса болдым” -  ’’Потеряв семь сыновей, стал слепым”».

Легенда о древнейшем музыкальном инструменте жетыген связана с 
глобальной катастрофой, когда уходят близкие, исчезает двуполярность 
мира, гаснет огонь жизни, уходит земное счастье, исчезают Солнце и Луна, и 
Космос становится слепым и непроявленным, безжизненным. Единственный 
способ противостояния -  это, преодолевая горе и отчаяние, проливая слезы 
очищения, создать инструмент с семью струнами (цифра семь -  символ 
жизни), вибрации которых дают толчок зарождению нового цикла Жизни. 
Равновесие между грандиозными потоками Жизни и Смерти на земле 
регулируется игрой на кобызе, что и отражено в легенде о первошамане 
Коркуте. “Когда Коркуту было 20 лет, во сне к нему явился человек в белой 
одежде и сказал, что век его недолог, всего -  40 лет. Коркут решил искать 
бессмертие. Сел он на быструю, как ветер, верблюдицу Желмая и отправился 
в дальний путь. По дороге встретил людей, которые что-то копали. Когда 
Коркут спросил, что они делают, те ответили: “Могилу для Коркута” . 
Чувствуя, что эти места для него гибельны отправился дальше. Так объехал он 
все четыре угла света, но везде его ждала вырытая могила. Коркут вернулся 
в центр земли, на берега родной Сыр-Дарьи и, сделав первый кобыз, обтянул 
его шкурой, принесенной в жертву Желмая. Расстелил ковер на водах реки.
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и, сидя на нем, стал день и ночь играть на кобызе. Игра Коркута привлекла 
все земные существа -  летающих птиц, бегающих зверей, пытались к нему 
пройти через пески и люди. Все, в ком была жизнь, сидели на берегу и 
слушали кобыз. Пришла и Смерть, чтобы забрать душу Коркута, но он 
продолжал играть. И пока пел кобыз Коркута, Смерть была бессильна, не 
было у нее сил забрать кого-то из этого мира... Но однажды Коркут, устав, 
все-таки заснул, вот тогда смерть, приняв облик змеи, ужалила его. Но он не 
умер совсем, а ни живой, ни мертвый стал Владыкой нижних вод, и помогает 
всем шаманам делать добро людям”. Кобыз охраняет природу, животных и 
людей. Он носитель бессмертия и вечной жизни.

Музыкальный инструмент как проводник жизнетворящих энергий 
раскрывает все тамыры (кровеносные сосуды, жилы, энергетические каналы), 
которых в теле домашнего животного или человека, согласно казахской 
народной медицине 62. “В старину на берегах Жаика жила прекрасная 
девушка Акжелен. Когда наступали сумерки” она, одетая во все белое, 
блистая полным набором серебряных украшений, которые обрамляли ее 
необыкновенную красоту, верхом на белом коне появлялась в ауле, где всю 
ночь играла в юрте на домбре свои Кюи -  акжелены... Их было 62, каждый 
из них открывал один тамыр в теле человека, и когда они открывались все
-  человек испытывал прилив сил, наземное наслаждение”. В этой легенде 
отзвук древних представлений о Светлом женском божестве, которое с 
помощью музыки воздействуют на тамыры человека, открывая их для 
жизнетворящих потоков космической энергий.

«Казахская народная му зыка со временем превратится в профессиональное 
большое искусство; в ней заложена богатая основа, которая ждёт только 
своего дня возрождения и расцвета во всех жанрах» [1]. Понятие «культурное 
наследие» значительно расширяет свои границы, охватывающие в настоящее 
время объекты нематериального наследия. Под нематериальным наследием 
понимаются обычаи, устные традиции, исполнительские искусства, навыки, 
связанные с традиционными ремеслами, инструменты и т.п.

Таким образом сохранение культурного многообразия, и взаимодействие 
уникальных народных традиций являются основой цивилизационной 
стабильности человечества и его эволюционного культурного потенциала, а 
именно музыкальные инструменты являются ярким элементом материальной 
и духовной культуры народа, служат своеобразным знаком с глубоко 
символическим содержанием, где сосредоточена обширная информация о 
космологических представлениях, религиозных верованиях, этическом и 
эстетическом выборе их создателей.
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УДК 80/81

К. X. Рахимжанов, М. К. Акошева

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАЛЬКИРОВАНИЕ В 
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЗЫКОВЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ -  НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРНОГО 
БИЛИНГВИЗМА

В статье рассматриваются приемы фразеологического 
калькирования, используемые в переводческой деятельности 
переводчиков-билингвов.

Фразеологическое калькирование понимается нами как прием 
обогащения выразительных средств и терминологии языка-рецептора, 
используемый для удовлетворения потребностей литературного 
языка. Подобное калькирование «значительно усиливается в условиях 
контактирования письменных культур» [1, 178].

Для осуществления калькирования необходимым условием является 
действие внешних факторов. Эго, прежде всего, наличие контакта между 
двумя языками, который может протекать в разной форме (письменной и 
устной). Письменная форма контактов является той самой сферой, в которой 
процесс калькирования осуществляется самым непосредственным образом
-  переводом с одного языка на другой. И этот перевод осуществляется 
билингвами-переводчиками для людей, владеющих только одним языком.

Кальки, возникшие в результате письменных контактов, Ч. Апреотесей 
относит к книжным: 1) книжные кальки, созданные главным образом 
переводчиками; 2) народные кальки, осуществляемые устным путем 
в условиях билингвизма [2, 86-87]. К числу книжных калек относятся 
фразеологические кальки -  новые словосочетания или синтагмы, выражения, 
фразеологизмы, созданные из существующих слов по иноязычным 
моделям. Кальки М. М. Копыленко рассматривает как продукт влияния 
какого-либо другого языка, утверждая, что всякое иноязычное влияние 
в лексико-семантической среде того или иного языка отражается либо 
в виде появления в нем иноязычных лексем (ксенонимов), либо в виде 
калькирования [3]. Суть фразеологического калькирования состоит в 
снятии слепка с иноязычного выражения, в следовании за мотивировкой 
его появления путем использования собственных языковых средств 
в области структуры или переноса наименования. Фразеологическое 
калькирование -  это воспроизведение структуры и значения устойчивых
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сочетаний другого языка на материальной основе родного языка. По словам 
М. М. Копыленко, фразеологическое калькирование представляет собой 
заимствование «ограниченной сочетаемости лексем: фразеологические 
кальки -  гнезда, индивидуальной сочетаемости лексем: индивидуальные 
фразеологические кальки [4]. Фразеологическую кальку можно определить 
как фразеологическую единицу, появившуюся в языке в результате перевода 
грамматического строения и семантики соответствующих иноязычных 
фразеологических единиц [5, 138].

Следует отличать в переводоведении фразеологические кальки и 
фразеологические эквиваленты, под которыми мы понимаем фразеологизмы 
исконного языка, появляющиеся независимо от процесса контактирования 
в разных языках самостоятельно. В результате сопоставления таких 
фразеологизмов в разных языках мы можем обнаружить совпадающие 
по семантике, структуре и стилистическим признакам фразеологические 
единицы. Такие фразеологические единицы классифицируются учеными в 
зависимости от того, какие критерии положены ими в основу классификации. 
Так, Е. А. Быстрова, принимая во внимание совпадение/несовпадение 
семантики, внутренней формы, стилистической окраски, лексико
семантической сочетаемости, структуры, состава русских фразеологизмов и 
фразеологизмов национальных языков, выделила шесть типов соотношений 
фразеологизмов: 1) полностью совпадающие по семантике, внутренней 
форме, составу, стилистической окраске, лексико-семантической 
сочетаемости; 2) совпадающие по структуре, внутренней форме, но 
различающиеся по семантике значения; 3) совпадающие по семантике, 
стилистической окраске, но в определенной мере различающиеся внутренней 
формой; 4) отличающиеся внутренней формой, но одинаковые или близкие 
по значению; 5) не имеющие эквивалентов; 6) ложные эквиваленты, сходные 
по компонентному составу, образной основе, имеющие омонимичные 
свободные словосочетания» [5].

М. М. Копыленко, сопоставляя русские и казахские фразеологические 
единицы, различает следующие эквиваленты: 1) абсолютные эквиваленты
- фразеосочетания, образованные под воздействием русского языка и 
имеющиеся в обоих языках, их компоненты без семантического сдвига (белая 
ночь -  ац түн, научный сборник - гылыми мұра [6].

JI. К. Байрамова выделяет шесть видов эквивалентов: 1) абсолютно 
тождественные , совпадающие с переводимыми оборотами по семантике, 
стилю, лексическому составу, грамматическим формам и синтаксической 
структуре; 2) полные, совпадающие с русскими фразеологизмами 
семантически, стилистически и лексически; 3) неполные/частичные, которые 
совпадают с русскими фразеологизмами семантически, стилистически 
и частично лексически; 4) аналоги: совпадение переводных единиц с
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переводимыми, минимальное совпадение на лексическом и синтаксическом 
уровнях; 5) полукальки; 6) заимствованные [7, 93-94].

Сабитова М. Т. отмечает, что межъязыковая фразеологическая 
эквивалентность «характерна для фразеологизмов, обладающих, как 
минимум, одним общим значением, одинаковой стилистической 
характеристикой, соотносимых по лексическому составу (при возможных 
частичных несовпадениях); с необязательной тождественной грамматической 
оформленностью [8, 79]. Исследователем выделяются следующие 
типы межъязыковых фразеологических эквивалентов: тождественная: 
материальная содержательно-функциональная общность сопоставляемых 
фразеологизмов, которая является средством не только языкового родства, 
но и языковых, культурно-исторических контактов; прямая: сходство 
структурной организации формы, общность значений и функций соотносимых 
фразеологизмов; синонимическая: содержательно-функциональное 
равенство соотносимых фразеологизмов, не характеризуется типологическим 
сходством; омонимия или полисемия, т.е. тождество аспектной организации 
при больших или меньших различиях в совокупном смысле [9, 79-80].

Фразеологическую кальку К. М. Абишева понимает как фразеологическую 
единицу исконного языка, возникшую в результате воспроизведения 
структурной модели иноязычного образца и перенесения его внутренней 
формы, в результате которых происходит семантический сдвиг в калькируемых 
единицах [9]. Фразеологическое калькирование с другого языка приводит к 
появлению в языке-рецепторе таких фразеологических единиц, в которых 
синтаксические связи и семантические отношения слов не соответствуют 
существующим в исконном языке правилам и законам. Это происходит, 
во-первых, потому, что в процессе перевода иноязычных фразеологизмов 
переносится в воспринимающий язык чужая структурная модель; во- 
вторых, перенос внутренней формы иноязычного фразеологизма вызывает 
семантические сдвиги в значениях исконного фразеологизма [10, 133].

Анализ приемов перевода фразеологических единиц в произведениях 
билингвов показал, что билингвы в процессе перевода активно используют 
фразеологическое калькирование.

В произведениях Ч. Валиханова калькирование фразеологических 
выражений осуществляется из самых разных языков: из французского, 
английского, латинского, казахского, даже с китайского: в основной 
части текста дается иноязычное вкрапление, затем это иностранное 
фразеологическое сочетание переводится им в примечании на русский 
язык, указывается также источник, ср.: «Мы надеемся, что всех этих acta et 
facta*3 достаточно, чтобы видеть всю фальшивость и ложность знаменитых 
народных мнений» (Ч. Валиханов. Собр.соч.в 5 тт. Т.4, с. 85). Примечание: 
*3 Ч. Валиханов, там же, т.4. Актов и действий (лат.); «Комплимент стоил



170 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
мне ужасного труда, и когда я кончил монолог энергическим «джандурля!», 
которое имеет тысяча значений (оно значит и высшую степень хорошего 
[и] nes plus ultra*119 гадости, значит и гнусное проклятие и радушное 
благослование» (Ч. Валиханов, там же, т.2, с. 238). 419 До крайних пределов 
степени (лат.); «Я не мог вытерпеть, подъехал сам к бедной аяч и запретил 
киргизу его лечение. Comme de raison*50, что родные больной были 
недовольны моим вмешательством» (Ч. Валиханов, там же, т.1, с. 334). *50 
Само собой разумеется (фран.); «Итак, доктора отныне должны называться 
эмпирическими эгоистами, а не иначе. Dit haut!*15 (Ч.Валиханов, там же, т.2, 
с. 233). *15 Громко сказано (фран.); «Согласно этой arrie pensee он говорит 
вам факт, диаметрально противоположный истине, и, возвратившись 
домой, рассказывает, что против китайца киргизы ужасно грубы»*14 
(Ч. Валиханов, там же, т.2, с. 231). *14 Задняя мысль (фран.); «Только женщины 
с испорченным вкусом, не имеющие никакой женственности могут кричать 
в восторге, читая эмансипированные химеры госпожи Дю Деван, и, закатив 
свои белки, восклицать gue c’est channant»*2 (Ч. Валиханов, там же, т.1, 
с. 287). *2 Как это очаровательно (фран.); «Солонка была очень смугла, но 
приятна лицом, на голове торчали какие-то цветы, волосы были убраны а 1а 
chinois»* (Ч. Валиханов, там же, т.2, с. 186). * На китайский манер (фран.); «Да 
ведь сегодня был дождь. Э! Сяо юй мибудоле»*29 (Ч.Валиханов, там же, т.4, 
с. 351). *29Маленький дождь, а не большой (кит.); «Муса Валитов с прочими 
укочевал от Борохуджира в горы. Все будто решилось по делу с Байсерке, 
ему возвращены ограбленные тайтюяни и положено выдать четыреста 
баранов» (Ч. Валиханов, там же, т. 4, с. 364), точнее: тайтуяц (тайтуйац, 
тюрк.) -  слиток серебра в виде копыта жеребенка; «Из воззрения на дело 
суда, как на дело частное, относящееся только до интересов тяжущихся 
явился обычай за труд, принимаемый на себя бием, в известных случаях 
вознаграждать его штрафом «бийден-бийлаги» с тяжущегося, признанного 
по суду виновным» (Ч. Валиханов, там же, т. 4, с. 88), точнее: бидің бийлігі
-  вознаграждение за решение бия. В некоторых случаях перевод дается не 
в примечаниях, а предварительно в тексте, иноязычное выражение дается в 
скобке, ср.: «В суде биев бывают случаи, допускающие участие «присяжных» 
для решения так называемого у англичан вопроса о факте (question of fact) 
(Ч. Валиханов, там же, т. 4, с. 92).

Представляют также интерес фразеологические кальки второго 
типа. К ним относятся воспроизводимые в русском языке по структуре и 
семантике казахские фразеологические выражения, образно представляющие 
обряды, ритуалы. Лингвист 3. К. Ахметжанова указывает, что менталитет, 
мироощущение и мировосприятие народа -  носителя языка передается через 
перфомансную коммуникацию [11,359]. Так, перфомансные фразеологизмы, 
связанные с верованиями народа, такие, как ацсарбас, кок аспан, кок сощыр,
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кокжарылцасын, ацтүйеніцтуарны жарылды, сеніц кок есегіц болайът, apvax, 
цолдай гөр, ңолтыгымнан жебей гөр\ Перевод их на другой язык вызывает 
затруднения, переводчик должен учитывать особенности национального 
менталитета другого народа, его ценностные установки, заложенные в 
стереотипе. Так, для русского национального сознания словосочетание «баран 
с желтой головой» реализует значение «масть барана», а для казахского 
понятие «ацсарбас» имеет сакральное значение: «жертвенный баран», «баран, 
которого приносят в жертву духам». Поэтому переводчик важно помнить о 
совпадении/несовпадении ценностных установок народов.

Ч. Валиханов при переводе перфомансных фразеологических выражений, 
правильно понимая поставленную перед ним задачу -  достижение сходства 
мировосприятий народов в отношении предмета мысли, использует 
описательный перевод. Особенность такого описательного перевода 
заключается в этом случае в том, чтобы акцентировать внимание читателя 
на национально-культурных различиях, выражающихся в словосочетаниях 
двух народов. В казахском языке сочетания ақ цасца, кок цасца, ац түйенің 
царны жарылды, кок сощыр, кок жарылцасын! -  это устойчивые сочетания, 
имеющие устойчивую семантику, а в русском языке -  многих из них 
нет в лексико-фразеологической системе языка. Кроме того, выражения 
баран с желтой головой, распоролось брюхо белого верблюда, синее небо, 
пегий в яблоках -  обычные свободные словосочетания, не прошедшие 
порога фразеологизации. У них нет переносных, образных значений. 
Поэтому переводчик объясняет образно-сакральный смысл перфомансного 
выражения, ср.: «Баран должен быть белый с желтой головой или белый 
с лысиной. Обыкновенно, принося жертву, киргиз в молитве описывает 
приметы приносимого животного: «О, арвах, для тебя именую лунорогого, 
раздельнокопытчатого с запахом мускуса, или с ушами, подобными 
баурсакам, или с разрезными ушами, с двумя зубами» (Ч. Валиханов. Собр. соч. 
в 5 тт. Т. 4, с. 56). *27 Примечание: по-казахски: Ацмүйізді, auia түяцты, жүпар 
иісті, баурсац цүлацты. В примечании приводится казахский фразеологизм. 
Ср.: «Поговорка распоролся желудок белого верблюда употребляется при 
крайне радостных случаях, например, при возвращении близких людей из 
опасного исхода или из дальнего путешествия, при рождении наследника» 
(там же, т. 4, с. 56). Примечание: по-казахски: ац түйенің карпы жарылды: 
«Аруах, дух предков, во всех трудных житейских случаях обращаются к 
ним, говоря: «аруахи, держите меня за руку и поддерживайте под мышки » 
(там же, т.1, с. 208). Примечание: «Аруац, цолдай гор, крлтыгымнан жебей 
гор»', «Не переходят черех укрюк, топор и бакан, говоря: «переступивший 
через бакан не разбогатеет, переступивший через топор никогда не будет 
довольствоваться» (там же, т.1, с. 210). Примечание: по-казахски: «Бацан 
аттаган байымайды, балта басцан жарымайды»; «Да побьет меня огонь
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мой! Да буду твоим синим ослом» (там же, т. 4, с. 61). Примечание: отым 
соқсып: по-казахски: көкесегің болайын. Выражения «Тэнгри-жарылқасын» 
(жарылқамақ) -  да наградит тебя небо', «көк соққан» - проклятый небом и 
«көксоққыр» - «чтобы не было неба», «чтобы небо покарало», показывают 
их шаманское происхождение (там же, т. 4, с. 58).

Во фразеологических кальках третьего типа наблюдаются семантические 
сдвиги -  результат влияния языка-донора, из которого заимствуются 
принимающим языком структура выражения и его мотивировка. Так, во 
фразеологических кальках, образованных А. Кунанбаевым в результате 
перевода структуры русских фразеологических сочетаний и их значений, 
возникают семантические преобразования, ср.: светило надежды -  үміттің 
нүры, стих унылый -  жабырцаццы жазган сөз, рассудок холодный -  суыц 
ацыл, шевелить ум -  ойды цозгау, мрачная душа -  царацгы көңіл (Абай 
Қүнанбаев. Тандамалы шыгармалар).

Фразеологические кальки четвертого типа в точности воспроизводят 
семантику и структуру иноязычного образца.

В их семантике имеется указание на действия, связанные с реализацией 
норм другой культуры, упоминаются реалии, не характерные для культуры 
казахского народа, например: «Пагубным плодом праздной жизни нужно 
считать партийную вражду и массу тяжб, затеваемых в степи нередко из- 
за выеденного яйца  и кончающихся в большинстве случаев ничем» (Дала 
уалаяты, с. 301); «Қазақтың мүндай жануатшылыгының ақыры талас, 
жан-жалга, екі дай болып жауласқанга барып шалдыгады. Мүның бэрі 
жеп тастаган жүмыртцага татымайтүгын нәрсеге бола басталады һэм 
болымсыздыгынан ақыры тиянақсыз болып қалады» (Дала ұалаяты, 299 б.); 
«Сөйтсе де, өзіме керекті рүқсаттарын алганнан кейін, «темірді қызган кезінде 
соқ» дегендей, істі тез орындап тастадым» (Ы. Алтынсарин. Таза бүдақ, 
293 б.); «Ал, ондай қогам бұл жерде жоқ, мрщагы мырзалар бір-біріне ит пен 
мысыцша царайды; өзара керілдесе береді» (Ы. Алтынсарин. Таза бұлақ, 186 б.).

Анализ переводных фразеологических выражений, появившихся в казахском 
и в русском языках в результате переводческой деятельности представителей 
культурного билингвизма, показывает, что ими интенсивно использовались 
приемы фразеологического калькирования, подбора фразеологизмов в двух 
языках по их межъязыковой соотнесенности, подбора аналога.
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Мацалада билингв-аудармаиіылардың аударма ісінде крлданатын 
фразеологиячыц калькілеу’ әдістері царастырылады.

In the article the methods o f phraseological tracing used in translation 
activity o f  translators-bilinguals are considered.

ӘОЖ 398.2/574/

Б. С. Рахымов

ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ БАЯНАУЫЛ ТУРАЛЫ 
АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ

Мацалада цазац фолъклорындагы Баянауыл туралы аңыз бен 
ацицат цара cm ырады.

Қазақ фольклорында халық прозасының ертегіден тыс түрі аңыз 
деп қаралады. Бүл мәселеде айтарлықтай еселі еңбек еткен, академик 
С. Қасқабасов: «Аңыз -  халықтың жадында сақтап, ауызша айтып келген 
тарихы дегенде, онда тарихи оқиғалар, еш өзгеріске үшырамаған, шындық 
сол қалпында эңгімеленген деген ой тумау керек. Аңыз жаныры да, 
бүкіл фольклор сияқты, анархронизмнен қүр алақан емсе. Біріншіден, 
ауызша тарағандықтан, екіншіден, эңгімеленген оқиғадан көп уақыт өтіп 
кеткендіктен, үшіншіден, әңгімеге көркемдік элементтері эсер еткендіктен 
аңызда баяндалатын оқиға көмескі тартады, әңгіменің варианттары пайда 
болады, тіпті оқиғаның мезгілі шатастырылады» [1], -  дейді. Бүны негізінен 
аңыздың туып, қалыптасуы мен даму эволюциясынан толық тануға болады. 
Айталық аңыздық прозаның неғүрлым шындыққа жақын делінетін тарихи 
жэне топонимикалық аңыздардан да бүндай ерекшеліктер үшырасатындығы 
анық. Мәселен біз арнайы сөз қозғап отырған «Баянауыл» туралы ел 
арасындағы аңыздаулар желісі екі версия қүрайды. Бірінші аңызда оқиға 
қысқаша төмендегідей болып келеді: «Сонау ерте заманда адамзаттың аз 
кезінде қүрлықтың саз кезінде, осы төңіректі екі қауым ел мекен етіпті. 
Күндердің күнінде олар эрі қүнарлы, эрі шүрайлы жерді көріп, «мен алам 
да, мен алам» десіп таласқа түседі. Оқиғаның арты дауға айналып, екі ел 
жауласа бастайды. Халқымыз «Бірлік түбі -  тірлік» деп тегін айтпаған ғой. 
Сол елдің бірінде жан сүлулығы мен тэн сүлулығы жарасқан көптің қүрметіне 
бөленген ақ жаулықты Ана өмір сүріпті. Ақылдылығын, даналығын сыйлаған 
ел жүрты оны «Бай Ана» деп атапты. Екі ауылдың игі жақсылары бас қосқан 
кезде Бай Ана келіп үсыныс жасаған екен дейді:
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-  Бірлік бітімнен туындайды, дау мэмілеге келмесе дау-дамайға үласады. 
Жаяу жарыс жасандар, балуан күрес қылындар, жамбы тігіп атындар. Жер 
жеңгендікі!

Екі жақ осыған бәтуаласып, айтқанын орындаса да тең түсе беріпті. Жаяу 
жарыс, балуан күрес, жамбы атудан бірін-бірі жеңе алмапты. Көп күндер 
өтеді. Көпшілік қалжырап, шаршайды. Тағы да кеңес қылады. Ақыра Бай 
Ананың алдына келіп:

-  Уа, Бай Ана! Егіз жатқан екі ел едік. Жер дауының жетер шетін 
таппадық. Біздің байлам мынау. Осы жерді өзің қоныстан. Бүл сенің -  Бай 
Ананың ауылы болсын, - депті. Сөйтіп Бай Ана осы өлкеге орналасыпты. 
Содан бері көпшілік бүл жерді Бай Ана ауылы -  «Баянауыл» атап кетіпті» 
[2], -  дейді.

Баян жеріне қатысты бүл нүсқаны айтушылар аз кездеседі. Көпшілік 
бүл өлкеге қатысты аңызды кэдімгі халқымыздың інжу-маржаны саналатын 
эйгілі «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» жырындағы Баян сүлуға қатысты 
әңгімелейді. Оған да назар аударайық. Аңыз былай дейді:

«Бүрынғы өткен заманда байлығы мен аты әлемге жайылған Қарабай 
деген бай болыпты. Оның ай десе аузы, күн десе көзі бар Баян деген сүлу 
қызы болған екен. Әсемдігі, көріктілігі алты алашқа толық тараған Баянды 
айттьфып алғысы келетіндердің саны күн санап көбейе түскен екен. Бірақ 
Баян күйеу болғыс келген жігіттерді менсінбей қайтар беріпті. Абыр- 
сабырдан мазасы кеткен Қарабай осындай істі өткізудің басқаша жолын 
қарастырады. Сөйтіп, өзінің Аякөзден Түменге дейінгі аралықты алып жатқан 
жайлауының орта түсы деп тамаша жер жаннаты тэрізді өлкеге Баянның 
ауылын қоныстандырады. Сөйтіп, ендігі келушілер осы ауылға келіп ат 
басын тірейтін болған. Күнде ойын-сауық, қызық-думан өткізіліп түрыпты. 
Баянды көргісі келген боз-балалар жан-жақтан агылыпты. Сөйтіп, бүл ауыл 
«Баянауыл» аталыпты» [3],- деп аяқталады.

Баянга байланысты жер-су аңыздары бүл өлкеде үшырасып багады. 
Сабындыкөл атауының өзі Баянның суга жуынганында сабыны түсіп қалып, 
содан «Сабындыкөл» атаган екен дейді-мыс.

М екен атауының Баянауы л аталуына фольклор түргы сы нан 
жақындастьфа түсетін негізгі арқау «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» жыры болса, 
осы жьфды зерттеуші галымдардың да бүл іске қосарлары бар. Айталық эйгілі 
жьфдың арабша жазылган бір қолжазбасы алгаш Баянауылда табылган. Оны 
тауып, қазақша түпнүсқасымен аудармасын Петерборга апарып, тапсьфган 
И. Беленицин (1827 жыл). Бүл қолжазба бүгінгі «М әдени мүра» 
багдарламасына сай елге Ресей архивінен оралуы керек. Арқа өңіріндегі 
Баян сүлу жьфына қатысты «Баянауыл варианты», «Қүсмүрын варианты», 
«Жанақ варианты» гылымда эр кез, эр шақта аталып, түбегейлі тексеріліп 
келе жатқаны мэлім. Бір-бірінен аздаган айырмалары болмаса, бүлардың
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бірін-бірі толықтыра түсетіндігі аян. Қазақ зерттеушілерінен Баянауыл 
вариантына кеңірек мэн беріп, жан-жақты пікір айтқан академик 
Ә. X. Марғүлан болатын [4].

Баянауылда «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» жьфын аса жарқын жырлаған 
Сақау ақын екендігін ерекшелей көрсетіп, жан-жақты түсінік берген тағы 
да Ә. X. Марғүлан еді.

Махаббаттың мэңгілік ескерткіші саналатын, ғашықтьщ тақьфыбындағы 
Қозы мен Баян тағдырына қатысты қазақтағы 16 нүсқа барлығы, жалпы 
түркі тектес елдердегін қосқанда 33 екендігі ғылымда анықталып, сан 
қырынан зерттелгендігі белгілі жэйт. Бүл арадағы сөз болып отырған 
мэселе, жырдың қазақтың мекендік аңыздарға қарым-қатынасы жэне соның 
ішіндегі Баянауылға байланыстылығы болып отыр. Жырдағы жер атаулары 
турасында ғалымдар тарапынан бағалы пікірлер айтылып, кеңістік жалпы 
Қазақстан аймағын кеңінен қамтитындығы анықталған. Көбіне жырдағы 
ірі оқиғалардың өткен жерлері бүгінгі Семей (Шығыс Қазақстан облысы), 
Павлодар, Көкшетау, Ақмола, Қарағанды облыстары екендігін аңғарамыз. 
Жалпы мүның кеңістіктегі байырғы үғымы Сарыарқа деген атауға сияды. 
Баянауыл вариантының айтуынша Сарыбай қыста Сыр бойында қыстап, жазға 
сала теріскейге көшетін болған. Қарабай Аягөз бойын қыстап, жаз кезінде 
теріскейге барып, Сарыбаймен бірге жайлауда болады. Осында жүріп екеуі 
дос болып, аң ay лап, қызық көреді. Одан кейінгі екеуінің әйелі жүкті болуы, 
қүда болып ант-су ішуімен сюжет дамытылады. Аягөзден шыққан Қарабай 
көші Жорға, Шүбарайғыр, Мейзекке, Тоқырауын, Жамшы, Алтынсандық, 
Қарқаралы, Баянауыл, Шідерті, Қараөткел (Есіл), Домбьфалы, Моншақтыны 
басып, Мүз теңізіне жетеді. Бүл көштің жүріп өткен жолдарына қатысты 
жасалған пайымдаулар. Анығында аталған жер атауларының дені Айбастың 
Қозының елінен келіп, соңынан еліне қайтарда Қарабай, Қодарлардың біліп 
қалуы, одан қашып шыққандығы Баянның берген тоғыз тартуының жолда 
түсіп қалуына байланысты жер атауларының пайда болғаны жырда толық 
түсіндіріледі. «Халық аңызы Алтынсандық (Ақшатау), Қарқара (Қарқаралы), 
Домбыра (Домбыралы), Моншақ (Моншақты) секілді атауларды Баян 
сәлемдемелері деп есептейді» [5]. Ал қашып келе жатқандағы Айбастың 
атының шідері түскен жер Шідерті, аттың әбден титықтап, болдырып келіп 
тоқтаған жері -  Жауыртау (Теміртау) аталғаны мэлім. Осыдан Айбастың 
адасқанын жыршы жырда былай дейді:

Айбас қүл адасқанын енді білді,
Ғарып жанын қыз үшін отқа салды.
Баян туған жерінде демін алып.
Баян-аула деген тау содан қалды.
Жамшыда ақ жамшысы түсіп қалды,
Домбырасы, моншағы бірге түсті.
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Айбас қүл адасқанын енді біліп,
Есіл-Нүра бойына қайта келді.

(Шөже нүсқасы)
Бүл жерде жырды айтушы Шөже ақын «Баян-аула» жер есімін «Баянның 

туған жері еді» деп түйіндейді. Бүл -  бір.
Баянауыл атауына байланысты назар аударарлық тағы мәселе бірі -  Қозы 

мен Баянның күмбезін қызыға тексеріп, оған қатысты халық аңыздарын 
жинақтаған Е. Баранов зерттеуі деуге болады. «Зерттеушінің ойынша аңыз 
Семей өңіріне көбірек тараған. Оның сюжетін Е. Баранов орыс тілінде 
жазып алады» [6]. Жинақталған аңызда «Аягөз, Тарбағатай, Алатау, Балқаш 
төңірегіндегі Қарабай мен Сарыбай деген туысқан екі кісі мекен етіп жүреді, 
бүл екеуі үлы мен қызын бала күнінен атастырып қойған болады. Бірақ бір 
адам ел ішіне сөз таратып, «бүл екі бала қосылса, бақытсыз болады» депті- 
міс. Қарабай осыған сеніп, жайлаудан Аягөзге көшіп кетеді. Сарыбайдың 
ағасы Ажыбайдың «антымызды берікүстайық, серттен таймайық» дегеніне 
Қарабай қүлақ аспай көше жөнеледі. Көп уақыт Баянауыл тауын жайлап 
отырады. Осы арада Баянды көруге көп серілер жиналады. Қодар Баянды 
олардан қызғанып, жолшыбай қүдық қазып, тура Алатауға тартады» [7],
-  делінеді. Бүл -  екі.

Жанақ ақын айтқан «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» жырының вариантында 
Тобыл өзенінің бойы шалқыған үлы жайлау делініп, соның ішіндегі ең 
шүрайлысы Балталы делінеді. Балталы -  Мүз теңізіне таяу салқын, шыбынсыз 
жайлау болса, Қарабай жетім үлға қызымды бермеймін», - деп Аякөзге көше 
қашқанда Ай мен Таңсықтың сол жермен қоштасуы, жөргектегі Қозыкенің 
амандығын тілеуі жырда жақсы берілген. Қалай алып қарасақ та Қарабайдың 
жүрген жерлері, жыр оқиғасындағы кеңістік атаулары Баянауылдан шалғай 
кетпеген. Бүл -  үш.

Айтулы жьфдың қазақтағы айтылатын көркем нүсқаларын бертіндегі 
жырлаушылар: Сақау ақын, Шөже ақын, Арыстанбай ақын, Жанақ 
ақын, Сегіз-сері, Сыбанбай ақын, Мәшһүр-Жүсіп ақын, Қүлтума ақын, 
Баубек ақын, Бейсенбай ақын, Айтбай ақындар бір-бірінен алыста түрған 
таланттар емес. Бүның ішіндегі ерекшелігі басымы Жанақ нүсқасы болса, 
қалғандарының сюжеттікжелісі бір екені мэлім. Осы аталған жыршылардың 
бізге жеткен эйгілі жыр нүсқасының бэрінде де Баянауыл қалыс қалмай, оның 
айналасындағыжер-су аттарыжырда аталып отыруы «Баянауыл» атауының 
тым ертеден шыққандығын білдіреді.

Кеңістік атауының бүл қисынына сүйенсек, «Баянауыл» жері есімі тым 
көне замандарда пайда болған деген түжьфымға жетелейді. Себебі академик 
Ә. X. Марғүлан: «Аягөз бойында түрған бүл кешен мен оның ішіндегі мүсін 
тастар (Қозы мен Баян күмбезін айтып отыр. -  Б. С. Рахымов) -  исламнан 
көп бүрын жасалған өте ескі дэуірдің белгілері. Олар «түрік қағанаты кезінде
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(VI-VIII ғ.) шыққан», - деп, жырдағы қаһармандар өмір сүрген кезенді ғүндар 
дэуіріне апарады. Сонымен қатар, «Қозы Көрпеш -  Баян сүлу» жыры Алтай 
халықтарына, туыстас түркі тектес халықтарға кеңінен тараған көне дэуірдің 
көрікті қымбат, асыл қазынасы болып табылады. Баянның атымен аталатын 
«Баян жүрек» тауы, Аягөзге қүятын қос өзеннің бірі -  Айтаңсық, екіншісі
-  Айғыз аталуы да жырдың тарихи негізін тануға жэне біздің халқымызға 
үлкен мәртебе, мақтаныш екендігін ерекше атауға болады. Қодар моласы 
басындағы «Қодардың қара тасы» бүгінгі үрпаққа ақ пен қараны ажырата 
біліп, пэктікті ардақтай білуді үлгі мен өнеге етіп түрғандай. Екі жастың 
өліміне себепкер болып, өзгеден өзінің өзімшіл, үрда-жық, дүлей әрекетіне 
тоқтау сала алмаған Қодарлар тағдыры қашанда қатыгездіктің қалыпты 
қағидасы болып қала бермек. Бертіндегі ел аңызындағы Қозы мен Баянның 
мүрдесінің арасынан тіккен болып шыққан Қодар туралы аңыздарда мүны 
анықтай түседі. Жылдар, ғасырлар тоқтамай, үздіксіз алға асығады. Әр 
дэуірдің мэңгілік естеліктері жасампаздығымен өшпестей із қалдырады. 
Қозы мен Баян тағдыры соның бір жарқын дәлелі екендігі даусыз. Бүл -  бес.

Баянауыл өңірінен шыққан таланттар жеткілікті. Мақтан түтарлық 
кеңістікті жьф еткен Мәшһүр-Жүсіп бабамыз:

«Баянаула қойсайшы жердің атын,
Шыбынды, Батпақ қойсайшы көлдің атын,
Таудың атын Қызылтау, Далба қойып,
Қүлболды, Қаржас қойсайшы елдің атын.
Өлеңті, Шідертіні елім жайлар,
Көк орай шалғынына бие байлар» [8], -  

дегендей, жер шоқтығы, сүлу Баянды талай таланттар эр қырынан танытып 
бақты. Әлі де бүл үрдіс үзілмейтіні ақиқат.

Сайып келгенде, соның бэрі шынай махаббат пэн пэктігі, сүлулық пен 
адалдықты ардақтауға қызмет ететіндей.

Өйткені, кеңістік туралы аңыздың айтары аяулы періште, жүрегі жалын, 
жаны таза, арлы Баян сүлудың тағдыр-талайы.

Ендеше аңыздан туындайтын ақиқатта сол болмақ.
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А. Ы. Сафаргалиева

О ГРАММАТИКЕ СИНОНИМИЧНЫХ АТРИБУТИВНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Рассмотрена структурная и семантико-стилистическая 
специфика синонимичных атрибутивных конструкций русского языка.

Коммуникативную разновидность присубстантивной конструкции 
представляю т п редлож ен ия с причастны м  оборотом . Будучи 
изофункциональными они возникли позднее придаточных, когда 
проходило становление органической фразы на основе развития общего 
подчинительного строя предложения: «генетический подход к данной 
проблеме выявляет первичность сложноподчиненного предложения 
с различными разновидностями придаточных, как присловных, так и 
детерминантных» [1, с. 48].

Синтаксические синонимы дифференцируются по структуре, оттенкам 
логико-семантического и грамматического значения, модальности, степени 
экспрессивности, стилистическим особенностям.

Структурная и семантико-стилистическая специфика присубстантивной 
конструкции отчетливо осознается на фоне синонимичных причастных 
оборотов. Структура присубстантивной конструкции определяется наличием 
логического субъектно-объектного соотношения опорного субстантива 
в главной части и его анафорического заменителя в придаточной, а 
причастный оборот -  это причастие с зависимыми словами: Бессмертен 
учитель, который воспитал человека-гражданина -  Бессмертен учитель, 
воспитавший человека-гражданина. Счастлив человек, который оставил 
свой след на земле -  Счастлив человек, оставивший свой след на земле. Я  
не спал и слушал треск, который доносился из сада. -  Я  не спал и слушал 
треск, доносившийся из сада.

Структурные различия очевидны. По речевой семантике эти 
предложения почти тождественны. Близость значения синтаксических 
конструкций создается за счет одинакового лексического состава, 
допускающего изменения лишь в употреблении служебных слов. Различие 
информативных оттенков даёт языковая семантика: в присубстантивной 
конструкции придаточное выделяет и подчеркивает действие, а причастие
-  лишь признак. «Так, в придаточной части, вступающей в синонимичные 
отношения с причастным оборотом, расширяется состав и синтаксические 
функции союзных слов, допускается незначительное для передачи смысла
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смещение модально-временных планов, опускаются дополнительные 
оттенки значений и т.п.» [2, с. 18]: 1) Я видел человека, который прочитал 
у вас лекцию -  Я видел человека, прочитавшего у вас лекцию. 2) Статья, 
которую прочитали сегодня члены редколлегии, пойдет в завтрашнем 
номере нашей газеты -  Статья, прочитанная сегодня членами редколлегии, 
пойдет в завтрашнем номере нашей газеты. В первом случае, когда союзное 
слово стоит в именительном падеже, являясь подлежащим, придаточное 
определительное превращается в причастный оборот посредством 
причастия действительного залога (прочитавшего). Во втором случае, когда 
союзное слово стоит в винительном падеже без предлога, являясь прямым 
дополнением, придаточное предложение превращается в причастный оборот 
посредством причастия страдательного залога (прочитанная). Как видно, 
«поясняемое слово и союзное связываются только родовой морфемой, а 
падеж местоимения не зависит ни от первой, ни от второй части. Такая 
связь и создает для придаточного значения прямой определительности, что 
доказывается возможностью трансформации его в причастный оборот» 
[3, с. 11].

С точки зрения коммуникативно-семантического аспекта причастие
-  более краткая, лаконичная форма выражения мысли по сравнению с 
присубстантивной конструкцией, так как в обособленной части содержится 
указание и на качество и на действие. Придаточное предложение 
употребляется чаще в разговорной и книжной речи, а причастный оборот, 
как правило, не используется в разговорной речи.

Особенности ситуации обусловливают возможности представления 
синтаксических синонимов в соответствии с различными коммуникативными 
установками. Д. Э. Розенталь [4] отмечает ряд случаев, когда причастные 
обороты использую тся для замены синонимичных придаточных 
определительных конструкций:

1) если высказывание имеет книжный характер: Многочисленные 
факты, накопленные наукой, подтвердили правильность гипотезы, 
выдвинутой молодым ученым; Лодки наши, влекомые течением, плыли 
посередине реки (Арсеньев);

2) если в сложном предложении повторяется союзное слово который, в 
частности при последовательном подчинении придаточных предложений: 
На научно-методической конференции, которая была посвящена вопросам 
преподавания иностранных языков, был сделан ряд сообщений, которые 
содержали интересные данные о применении системы программированного 
обучения (каждое из придаточных предложений или оба могут быть 
заменены причастными оборотами);

3) если нужно устранить двузначность, связанную с возможной 
различной соотнесенностью союзного слова который: Жирным шрифтом
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вьщелены слова в предложениях, которые используются для грамматического 
разбора (или используемые, или используемых, в зависимости от смысла 
предложения);

4) если высказыванию придается оправданная стилистическими 
соображениями краткость: Обоз стоял на большом мосту, тянувшемся через 
широкую реку. Внизу над рекой темнел дым, сквозь него виден был пароход, 
тащивший на буксире баржу. Впереди за рекой пестрела громадная гора, 
усеянная домами и церквами (Чехов).

Трансформированность синонимов включает также известные 
ограничения условий замены придаточного причастным оборотом. 
Недопустимость трансформации на уровне синонимии может зависеть от 
несоответствия глагольных категории (вид, возвратность, время) у причастия 
и глагола. В этом сказывается важная роль модальности сказуемого 
подчиненного предложения, при употреблении инфинитива и невозможности 
образовать причастие: Я видел человека, лекцию которого вы слушали.

Таким образом, в синтаксической синонимике органически 
переплетаются лексические, морфологические и синтаксические аспекты, и 
потому в её определении и теоретическом обосновании учитывается не один, 
а ряд факторов. При этом принимается во внимание положение тождества 
основного содержания и грамматического значения присубстантивной 
конструкции и предложения с причастным оборотом; в то же время вводятся 
и обосновываются такие принципы как разноструктурность, тождество 
грамматической позиции, трансформационность синонимов.

Функционирование и дальнейшее накопление синонимических единиц 
оправдываются тем, что синонимия представляет собой неисчерпаемый 
арсенал выразительных средств языка, определяет его развитость, богатство, 
национальную специфику.

Рассматриваемый нами материал показывает большое разнообразие 
коммуникативных разновидностей присубстантивной конструкции. В этом 
отношении категория присубстантивности оказывается функционально более 
емкой и экономной, а в коммуникативном плане понятие присубстантивности 
гораздо шире, чем в ряде других языков.

Изучение присубстантивной конструкции в коммуникативно
функциональном аспекте позволяет сделать некоторые общие выводы, 
представляющие интерес как в теоретическом, так и в практическом плане:

1. Структурно-семантическая классификация присубстантивной 
конструкции наиболее полно отражает научное представление о придаточных 
определительных предложениях. Современные лингвистические основы 
развития речи включают положения о разных сторонах и признаках этой 
конструкции, основными из которых являются: наличие общего для 
обеих частей компонента -  анафорического субстантива; определенный
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набор средств связи; фиксированное расположение придаточной части 
(постпозиция по отношению к определяемому слову); обязательность или 
факультативность соотносительного слова; деление на два типа (собственно
определительный, повествовательно-распространительный); наличие 
синтаксического синонима.

2. Установление границ допустимости трансформации на уровне 
синонимии обусловлено рядом факторов, в составе которых выделяется 
грамматическая форма союзного слова. Если союзное слово который стоит 
в именительном или винительном падеже и глагол придаточного обладает 
достаточной логической полнотой, то синонимия возможна. Существенным 
препятствием при замене придаточного определительного причастным 
оборотом является косвенный падеж союзного слова который. Приемы 
строения частей, формы их соотношения и связи в таком присубстантивном 
отличаются прежде всего тем, что регулирующим отношения становится 
глагол -  сказуемое подчиненной части, а союзное слово выступает в качестве 
второстепенного члена в придаточном.
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К ВОПРОСУ КОНВЕРСИИ И АДЪЕКТИВАЦИИ В 
КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается конверсия в современном казахском 
языке и одна из ее разновидностей — адъективация.

В настоящей работе нами сделана попытка рассмотреть один из 
малоизученных вопросов не только казахского языкознания, но и тюркологии 
вообще. Проблема словообразования способом конверсии давно укрепилась 
в европейском языкознании и является достаточно разработанной. В 
соответствующей литературе всесторонне расматривается природа 
конверсии, ее место в системе словообразования и другие грамматические 
явления. Этому вопросу посвящ ены работы В. В. В иноградова,
А. М. Пешковского, А. И. Смирницкого, JI. В. Ярцевой, А. Н. Тихонова,
Н. М. Шанского, В. Н. Мигрина, Ф. Е. Лукина, Е. А. Раевской и др. Все они 
отмечали, что вопрос конверсии и одной из ее форм -  адъективации должен 
рассматриваться как отдельная проблема.

В тюркологии исследование конверсии как одного из методов 
словообразования началось в конце 60-х годов. Но если не считать 
отдельных публикаций по этой теме, в тюркологии данной проблеме 
не было удалено достаточного внимания. Как ценные следует отметить 
исследования таких ученых, как Ф. А. Ганиев (татарского языкознание),
А. А. Юлдашев (башкирское), И. П. Павлов (чувашское), А. Ахундов, 
С. Б. Беглярова (азербайджанское языкознание). В казахском языкознании
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целенаправленных исследований по данному вопросу не проводилось, но он 
частично затрагивался в «Грамматике казахского языка» (Алма-Ата, 1967), в 
книге «Система словообразования в современном казахском языке» (под ред.
Н. О. Оралбаевой, Алма-Ата, 1989), в «Исторической грамматике казахского 
языке» М. Т. Томанова (Алма-Ата, 1988). В учебнике для высших учебных 
заведений «Современный казахский язык. Морфология» (Алма-Ата, 1974; 
Алма-Ата, 1990) А. Искакова.

Анализ данных работ показывает, что единой точки зрения на 
природу конверсии и адъективации и их видов в современном казахском 
языкознании еще не выработано. Главный недастаток заключается в том, 
что в них конверсия и адъективация рассматриваются не как один из видов 
словообразования, а как языковое явление в грамматической системе языка.

Данная проблема конверсии и ее форм требует адекватного решения, так 
как без этого невозможно оптимальное формирование и развитие системы 
словообразоваания и частей речи.

Как известно, процесс конверсии рассматривается в лингвистической 
науке в двух аспектах: а) как один из видов словообразования, б) как один 
из источников развития и пополнения частей речи. Адъективация же в 
свою очередь, обогащает словарный состав имен прилагательных путем 
коверсионных словообразований.

Анализ лингвистической природы конверсионного процесса в 
современном казахском языке показывает, что данный процесс является 
одним из видов словообразования, выявляет роль адъективация в 
словообразовании имен прилагательных, отмечает ее роль в формировании 
и развитии прилагательных как грамматического класса.

В связи с этим в работе ставятся следующие исследовательские задачи:
1) Доказать, что указанный метод словообразования в современном 

казахском языка является одним из видов словообразования и выявить его 
особенности.

2) Определить факты и причины, рождающие конверсионный процесс.
3) Рассмотреть «временной» и «окончательный» виды конверсионного 

процесса.
4) Провести краткий анализ субстантивации, прономизации, 

нумерализации, адвербиализации, коньюктивации, которые являются 
формами конверсии и связаны с различными частями речи.

5) Осуществить подробный анализ адъективации, проанализировать 
ее языковую природу, словообразование и виды, показать ее роль в истории 
формирования и развития прилагательных как частей речи.

6) Выявить особенности перехода существительных, глаголов, орм 
имен действия, которые чаще других частей речи подвергаются процессу 
адъективации, в имена прилагательные.
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Как известно, слова в словарном составе не приклеплены к определенной 
языковой группе. В историческом развитии языка они находятся в постоянном 
движении и переходят из одной группы в другую, меняя свои функции. В 
языкознании переход слов из одной лексическо-грамматической категории 
в другуюлексико-грамматическую категорию называется конверсией. 
«Проблема перехода частей одной речи в другую,-писал академик
B. В. Виноградов, -  тесно связана с проблемами выделения частей речи 
в языкознании. Оно также имеет отношение к словообразованию, так как 
конверсия представляет собой один из способов словообразования». [1-208 с.]

Словообразование конверсионным путем встречается во многих языках. 
Оно особенно распространено в современном немецком, французком и 
молдавском языках. По данным JI. А. Уфимцевой. вв современном английском 
языке слова, образованные конверсионным путем составляют более 7 тысяч. 
По разным причинам в словообразовании конверсионным путем встречаются 
активные и пассивные группы. Исследователи это связывают со спецификой 
различных языков. О. Д. Мешкова, например, так объясняет широкое 
распространение указанного метода словообразования в английском языке: 
«Конверсия в той или иной степени присуща многим языкам, но в английском 
языке она имеет широкое распространение. Важнейшей причиной этого 
можно считать ту особенность английского языка, которая состоит почти 
в полном отсутсвии в этом языке морфологических частей речи». [2-19с.]

В тюркологии существуют три точки зрения на природу конверсии. 
Первая из них принадлежит Э. В. Севортяну. Он подчеркивал, что 
конверсионный метод словообразования в современных тюркских языках 
не играет такой роли, как в английском и рассматривал его как лексическо- 
морфологическое явление синкретизма древнетюрккского языка. Но многие 
ученые (например, А. Н. Кононов, А. Т. Кайдаров, М. Щербак, Г. Рамстедт) 
не разделяют данную точку зрения.

Позиция других исследователей (А. Г. Гулямов, Г. М. Гарипов,
C. Джафаров, С. Н. Муратов, Д. Н. Тумашева) соприкасается с функциональной 
нагрузкой слов. Они считают, что это явление связано с отклонением слов от своих 
основных функций и «временным» их служением другим частям речи, не учитывая 
того, что конверсионный процесс начинается именно с временного употребления.

Третья точка зрения подтверждает характерность конверсионного 
метода тюркским языкам, отмечая беспрерывный процесс перехода частей 
речи из одной в другую в грамматической системе тюркских языков. 
Сторонники этой позициия отмечаютэто явление не просто как языковое, а 
какконверсионное. Мнение, что переход слов из одной части речи в другую -  
ведет к образованию новых слов, сформированных конверсионным методом, 
особенно в тюркологии. Это мнение разделяют Ф. А. Ганиев, А. А. Юлдашев, 
И. П. Павлов, А. Ахундов, С. Б. Беглярова.
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На наш взгляд, данный переход следует рассматривать в пределах 
системы словообразования. Такой подход к данному вопросу позволит 
расширить пределы системы словообразования. Такой подход к данному 
вопросу позволит расширить пределы системы словообразования; даст 
возможность глубже изучить их грамматические взаимоотношения и тем 
самым обогатить содержание теории частей речи, и , кроме того, более 
оптимально группировать части речи.

Конверсионный метод словообразования опирается на переход слов 
из одной части речи в другую. А этот переход из одной категории в другую 
категорию представляет собой очень длительный процесс и его можно 
разделить на два периода.

В начальный период в языке образуются лексико-грамматические 
омонимы, которые нельзя смешивать с лексическими омонимами в языке. 
Во-первых, лексико-грамматические омонимы образуются конверсионным 
путем словообразования, или, как мы говорим, путем перехода слов из 
одной части речи в другую, а лексические омонимы образованы лексико
семантическим методом словообразования. Например, наречие жақсы 
(хорошо) образовалось от прилагательного жақсы конверсионным способом. 
Или рассмотрим лексический омоним дәрі (1. дәрі-вещество, применимое для 
лечения больного; 2. дәрі- взрывательное вещество в патроне огнестрельного 
оружие), он сформирован лексико-семантическим путем словообразования. 
Кроме того, если вторые пары лексико-грамматических омонинов относятся 
к различным частям речи, то обе пары лексических омонимов- к одной 
определенной речи. В-третьих, в их грамматическом разнообразии 
есть существенное различие. Если морфологическое разнообразие 
лексических омонимов (парадигма) во всех случаях совпадает друг с 
другом, то разнообразие вторых пар лексико-грамматических омонимов, 
их парадигматические изменения бывают очень разными. Причиной тому 
является то, что вторые пары лексико-грамматических омонимов могут 
измениться только в парадигмике той части речи, в которую они входят.

В трудах, посвещенных истории языка, отмечены как самые первые 
части речи существительные и глаголы. Остальные части речи-это категории, 
сформированные на основе этих двух частей речи. В языкознании позже 
всех сформировались такие части речи, как наречие, союзы, местоимения. 
Начальными парами лексико-грамматических омонимов являются 
существительные или прилагательные, наречия, местоимения, числительные- 
это последуюущая пара.

По нашему мнению есть две причины перехода слов из одной части речи 
в другую. Первая и главная относится к общественно-социальной, вторая-к 
языковой. Последняя делится на лексическую и грамматическую.
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К лексичесюй причине относятся недостаточность, малочисленность слов 
определенной части речи, потому что не все части речи богаты лексическими 
единицами. В казахском языке самыми богатыми лексикой частями речи речи 
являются глаголы и существительные. Остальные же части речи дополняют их 
качественно, количественно, временно, обстоятельственно и т.д. «Отсутствие 
лексического параллелизма разных частей обуславливает большую или меньшую 
неполноту их лексического параллелизма существительных, прилагательных, 
глаголов и наречии, приводит к необходимости функционального замещения 
слов одной части речи словами другой в тех случаях, когда для выражения 
какого-либо члена предложения одна из названных частей речи не обладает 
соответствующей лексемы. Значит, неполнота лексического состава отдельных 
частей речи может компенсироваться использованием в их функциях других 
частей речи, обладающих разнообразием необходимых лексем» [3-с. 34].

Части речи находятся в состоянии постоянного развития. Показателем 
этого является пополнение словарного состава новыми словами, 
умножение морфологического показателя достижениями грамматических 
функций. Но также известно, что некоторые части речи не только не 
имеют словообразовательной системы, но и своеобразной грамматической 
категории. Как же они тогда развиваются? Как пополняют свои ряды новыми 
лексемами? Мы считаем, что такие части речи пополняются только одним 
путем- методом конверсии. «Конверсия в области частей речи заменяет 
отсутствие словообразовательного аппарата у отдельных слов, компенсирует 
недостаток словообразовательных моделей» [4-с. 171].

Так же переходу слов из одной части речи в другую способствует 
языковой фактор. В данной работе рассматриваются 3 таких фактора:

1) Лексико-семантический актор, который способствует лексико
семантическому развитию слова.

2) Морфологический фактор, в системе словоизменеиея особое значение 
имеют грамматическое склонение и спряжение.

3) Синтаксический актор. Его можно встретить в словосочетаниях и он 
тесно связанн с синтаксическим употреблением.

Итак, переход слов из одной части речи в другую является 
функциональным явлением. Освоившись в синтаксическом плане они также 
усваивают и грамматические особенности той части речи, в которую вошли.

Далее в работе рассматриваются формы конверсионного способа. 
Если конверсия- это общий процесс перехода одной части речи в 
другую, то процессы субстантивации, адъективации, нумерализации, 
прономинализации, адвербиализации, вербализации, коньюктивазации и 
интерактивации-это разные его формы, выраженные в разных частях речи. 
Вышеназванные процессы должны рассматриваться как один из типов 
словообразования в тех частях речи, с которыми они связаны.
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Субстантивация- это процесс, выражающий переход различных частей 
речи в имена существительные. Это явление широко распространено в 
современном казахском языке. Почти все части речи втягиваются в данный 
процесс. Особенно часто субстантивации подвергаются прилагательные, 
числительные, причастия, глаголы. Например, түстік, ауру, науқас, сырқат, 
ыстық, салқын, туысқан, Төлеген, Сүраган, көсеу, шалғы, қырат, дөцес, 
біреу и т.д.

Нумерализация. Этот процесс связан с переходом других частей речи 
в количественные числительные. Нумерализация является главным видом 
формирования числительных как частей речи, так как в современном 
казахском языке числа от единицы до десяти, составляющие основу 
количественных числительных, в своей начальной форме до перехода в 
данную часть речи являлись или именами существительными или глаголами. 
В связи с этим, дается этимологический разбор этих числительных. 
Сравниваются различные этимологические гипотезы.

Прономинализация-является одним из ведущих видов конверсионного 
процесса. Выражает переход различных частей речи в группу местоимений. 
Если внимательно проследить за историческим развитием последних, 
то можно увидеть .какую огромную роль сыграла прономинализация в 
становлении местоимении как части речи.

Первыми в современнном казахском языке среди местоименных групп 
по лексическим значениям выделились личные и указательные местоимения. 
В тюркологической литература отмечается, что личные и указательные 
местоимения. В тюркологической литературе отмечается, что личные и 
указательные местоимения имеют одну генетическую основу-они перешли 
в данную часть речи из именных частей. Это могут подтвердить надписи на 
древнетюркских памятниках: «Озынта көргек болмыш»-өмір өзінше бітті» 
(Памятник V-VTII вв.) Эго подтверждают факты современного казахского 
языка. Например, в составе словосочетаний «Өзіц оз болғалы», «Өзінен 
өзі сөйлейді»: в слове «Оз» явновычленяеттся значение существительного.

Адвербиализация-это конверсионный процесс, выражающий переход 
отдельных частей речи в часть наречия. Мы считаем, что наречия образуются 
не морфологическим и синтаксическим методом, как это утверждают 
отдельные исследователи, а путем адвербиализации и это единственный 
путь их образования.

Все лексико-грамматические категории в современном казахском языке, 
называемые наречиями полностью перешли в данную часть речи из других 
частей и сохронили их основу и форму. Например, если наречия эрец, 
жақсы, коп, аз, нагыз, қатты, шапшац, жацаша, ескіні, шикілей образовались 
от прилагательных путем адвербиализации, то наречия бүгін.ертец, 
шалқасынан, жөнімен, қысты-күні, төтесінен и т.д. адвербиализировались
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от аффиксов склонений устаревших существительных. Наречия жорта, 
жагалай, арнай, қайта, ептеп, коріне, асықпай и др. адвербилизировались 
от деепричастных форм.

Дан всесторонний разбор адвербиализированных существительных, 
прилагательных, форм глагола. Адвербиализационные части речи делятся 
на полуадвербализационные и полностью адвербализационные.

Коньюнктивация. На основе лексем, перешедших в других лексике- 
грамматических категорий союзы составили отдельный грамматический 
класс. Вышеуказанный процесс выражает и переход других частей в союзы 
и также является видом союзного словообразования.

Нами выделены два пути формирования союзов как частей речи:
а) коньюктивация; б) заимственные слова, образованные на основе 
лингвистической связи с другими языками. В образовании слов большую 
роль играет первичный фактор, нежели последний. Численностьсоюзов, 
образованных коньюктивным путем, намного больше, чес союзов из 
заимственных (арабского, персидского языков) слов.

Адъективация- процесс, выражающий переход других частей речи в 
имена прилагательные. Связанная о прилагательными, она рассматривается в 
двух аспектах: а) как лингвистический процесс, выражающий переход других 
частей речи в имена прилагательные; б) как один из видов словообразования 
в именах прилагательных. Эти два аспекта дополняют друг друга. 
Адъективация-самый древний вид словообразования в прилагательных.
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Мақалада ңазіргі қазақ тіліндегі конверсиялың тәсіл және оның 
бір формасы — адъективацияның сипаты ңарастырылады.

The article considers conversion in Modern Kazakh and one o f  its 
types called adjectivization.

ӘОЖ 471.24 

Ж. Т. Сарбалаев

СЫНДАНҒАН ЗАТ ECIMДЕР ТУР АЛЫ

Мацалада цазіргі цазац тіліндегі зат есімдердің сын есімдерге 
айналуы ңарастырылады. Автор зат есімдердің сын есімдер тобына 
ауысуының тілдік - әлеуметтік себептерін корсете келіп, олардың 
сын есімдер ңатарын жаңа лексемалармен тольщтырудагы орнына 
ерекше мән береді.

Сөз таптарының ішінде адъективация процесіне басқа лексика- 
грамматикалық категорияларға қарағанда зат есімдер мен етістіктер 
анағүрлым бейім. Өйткені, бұл әлбетте олардың генезистік негізінің бір 
болуымен жэне сөйлем ішінде атрибутивтік функцияда жиі жүмсалуымен 
байланысты. Тілдің тарихи даму барысында қимыл есімдері мен есімшелер 
тэрізді көптеген зат есімдер де анықтауыштық қызметте қолданылып, 
сөйлемде уақытша сынданады, мезгіл өте келе үзақ эрі үдайы қолданыстың 
нәтижесінде, олар о бастағы заттық мэнін жоғалтып, өздеріне тэн 
морфологиялық-синтаксистік табиғатынан қол үзіп, сын есімдер тобына 
біржола ауысады. Соның нәтижесінде, адъективацияланған зат есімдер мен 
сын есімдер қатарын жаңа лексемалармен толықтырып қана қоймайды, оның 
даму, қорлану көздерінің біріне айналады. Сондықтан болу керек, академик
В. Виноградов: «... от имен существительных зависит состав и пополнение 
таких грамматических разрядов, как имена прилагательные...», -  дейді 
(Виноградов, 1-48).

Шынында да қай тілде болмасын сын есімдердің тілде өз алдына бөлек, 
лексика-грамматикалық категория болып қалыптасуында зат есімдердің
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орны өте үлкен. Сол себепті, зат есімдердің сын есімдер тобына ауысуын 
сөз еткенде, ең алдымен, екі мэселені ескеру керек. Бірінші, бүл екі 
категорияның өз алдына бөлек сөз табы ретінде пайда болуы, яғни сөз табы 
болып қалыптасуы. Екінші, олардың бір-бірімен тарихи байланысы жэне ол 
байланыстардың қазіргі тілдегі көрінісі. Басқа сөз таптарына қарағанда, зат 
есім мен сын есім бір-біріне тығыз байланысты категориялар. Сондықтан да 
олардың сөз табы болып қалыптасуларын тарихи байланыста алып қарамаса, 
зат есімдердің сын есімдер қатарына керісінше, сын есімдердің зат есімдер 
категориясына сөз ауысулары өзінің дүрыс шешімін таппақ емес, мүныц өзі 
бір жағынан олардың әрқайсысының сөз табы ретінде қалыптасуын танып 
білуге мүмкіндік берсе, екінші жағынан, қазіргі түркология ғылымындағы 
өзінің дүрыс шешімін таппаған кейбір проблемалардыц, атап айтқанда, бір 
сыңары зат есім, бір сыңары сын есім болып танылып жүрген кок, жас, бай, 
суық, салқын, қара т.б. секілді лексика-грамматикалық омонимдердің шығу 
тегін білуге көмектеседі, үшіншіден, зат есімдердің лексика-грамматикалық 
табиғатын одан эрі тереңдеп түсінуге жол ашады.

Зат есімдердің сын есімдер тобьша ауысуы тіл білімінде өте аз зерттелген 
мәселелердің қатарына жатады. Басқа сөз таптарының адъективациялануы 
процесін қарастьфған зерттеулерде, негізінен, есімшелердің адъективтеніп, 
тілдің даму барысында сын есім категориясын толықтьфатыны айтылады да, 
неге екені белгісіз, зат есімдердің адъективациялануына жөнді назар аударыла 
бермейді. Адъективация процесін сөз еткен ғалымдардьщ көпшілігі бүл орайда 
«затесімдердің сын есімдер тобына өтуі байқалады» немесе «сөйлем ішінде 
зат есімдер сын есімнің қызметін атқарып, уақытша сынданады» деген пікір 
білдірумен шектеліп түр. Біздіңше, зат есімдердің адъективациялануының 
терең зерттелмеуінің себебі мынада сияқты. Біріншіден, бүл екі категорияньщ 
бір-бірімен байланысы жэне қалыптасу тарихы элі де болса, тіл білімінде 
толық шешімін таппаған мәселенің бірі, екіншіден, зат есім мен сын есім 
морфологиялық жақтан түпкілікті сараланбаған, көп жағдайда тілде олардың 
қай сөз табында түрғандығы контекст арқылы аныкталады. үттгінтттіден. сөйлем 
ішінде адъективацияланған жағдайда зат есімдер сын есімдердің, керісінше, 
субстантивтенген жағдайда сын есімдер зат есім мэнінде қолданыла береді. 
Олардың бір-бірінің орнына, сөйлем ішінде бір-бірінің қызметтерін атқара 
беретіндіктерінің себептері элі анықталған жоқ. «Зат есімдердің синтаксистік 
конструкцияларда атрибутивтік позицияларда жүмсалуы оның синтаксистік 
ерекшеліктерінің бірі ғана» деген пікірлер, элбетте, адъективация табиғатын, 
зат есімдердің сын есімдер тобына ауысу проблемасын дүрыс түсінуге 
пайдасын тигізбейді. Міне, осы айтылған себептердің әсерінен болар зат 
есімдердіц адъективациялануы ғылыми әдебиеттерде жол-жөнекей айтылады 
да, ол арнайы, жан-жақты зерттеудіц объектісі бола алмай келеді. Ол ол ма, 
көрнекті ғалымдардыц арасында тіпті, зат есімдердіц адъективация процесіне
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нақтылығын теріске шығаратындар да кездесіп қалады. Мысалы, оған дәлел 
ретінде профессор А. Ысқақовтың зат есімдердің адъективтенуі жайындағы 
пікірін алып қарайық (Қазіргі қазақ тілі. Морфология, Алматы, 1964).

Ғалым қазіргі қазақ тілінде сөз таптарының бір-біріне сөз ауысу 
фактілерінің жиі кездесіп қалатынын айта келіп, бүл орайда, әсіресе, 
субстантивация процесінің кең қанат жайғандығын атап өтеді. Өзге сөз 
таптарының сын есім категориясына ауысу процесін сөз еткенде, мүныц 
қазақ тілінде бірен-саран сөздерге ғана қатысы барлығын айтады да, 
субстантивация процесіне қарағанда адъективация процесі қазіргі қазақ 
тілінде кең өріс алмаған қүбылыс деп санайды. Профессор Ысқақов 
есімшелердіц ғана адъективация процесінде жиі көрінетіндігін ескере 
отырып, басқа сөз таптарыныц, атап айтқанда, зат есімдердіц сын есім 
тобына ауысуына күмэндана қарайды: «Зат есім мен сын есімніц жеке- 
жеке сөз таптары ретінде сараланып қалыптасуымен байланысты, олардыц 
өзді-өздеріне тэн сөз тудьфатын арнаулы жүрнақтармен қатар, екеуіне де 
бірдей ортақ жүрнақтардыц да қалыптасуына қарай, затесімге де, сын есімге 
де бірдей ортақ түбір мен туынды сөздердіц болуына орай, сондай-ақ, екі 
зат ешбір дәнекерсіз өзді-өзі-ақ тіркесіп, бірін-бірі анықтайтын беретін 
ерекшелігіне сэйкес, демек, тіліміздіц грамматикалық қүрылысына тэн 
сала-сала жүйелі зандарға байланысты, сын есімніц көптеген қызметтері 
өзге формаларымен компсенсацияланатындықтан, басқа сөз таптарыныц, 
олардыц ішінде зат есімніц, адъективтенуі бүрын да, қазіргі кезде де тіпті 
баяу да, мардымсыз да болған сияқты. Өйткені, жалпы алғанда, сын есімніц 
мағынасында белгілі бір затқа, оныц белгісіне мецзеу.нүсқау ишараты 
болғандықтан, оныц белгілі жағдайда субстантивтенуі табиғи қүбылыс 
сияқтанып көрінсе, керісінше, зат есімніц тіпті бір ерекше жағдайда, болмаса, 
арнаулы жүрнақ жалғанбайынша, зацға симайтындай, табиғи емес қүбылыс 
сияқтанып көрінеді. Екінші сөзбен айтқанда, сын есім адъективтенуге 
қаншалықты бейім түрса, зат есім адъективтенуге соншалықты самарқау, 
селсоқ түрады» (Ысқақов 2-131). Проф. А. Ысқақовтыц зат есімдердіц 
сын есімге айналуы жайлы бүл пікірлермен келісу қиын. Біріншіден, 
зат есім мен сын есім генезистік түрғыдан бір-бірімен үштасып жатқан 
грамматикалық категориялар, сондықтан да бүл екі категорияныц арасында 
сөз алмасу болып түрулары занды. Профессор Н. К. Дмитриев айтқандай 
«переход существительных в прилагательные и обратно есть явление, 
обычное для языков, но в тюркских эти переходы совершаются особенно 
легко. (Дмитриев. 3-113). Екіншіден, зат есімдердіц өзара ешбір дәнекерсіз 
өзді-өзді-ақ тіркесіп, бірін-бірі анықтай беретін ерекшелігі» олардыц сын 
есімдер тобына ауысуына қолайлы жагдай тугызады. Үшіншіден, сын 
есімніц өзіне тэн грамматикалық түлгаларыныц аз болуы да зат есімдердіц 
адъективациялануына негіз болып табылады.
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«Басқа сөз таптарының сын есімге айналу процесі тілдің әдеби кемеліне 
келген, сөздердің қолдану сферасының кеңейген дэуірінде ғана емес, ескі 
кезеңнен басталған» (Томанов, 4-173). Біздің ойымызша, сөз таптарының 
ішінде, ең алдымен, адъективация процесіне үшыраған. дэл осы зат есімдер 
болуы керек. Өйткені, ғалымдардың дэлелдеуіне қарағанда, әуел баста сөз 
таптарының бір-бірінен жігі ажыратылмаған, зат жэне оның белгісі, қимыл 
жэне оның сипаты тұгас үгынылатын болған. Тілдегі сөз таптарының пайда 
болуын ғалымдар сөйлем мүшелерінің жіктелісімен байланыстырады. 
«Части речи не было, - деп жазады академик Н. С. Марр, - постепенно из 
частей предложения выделяются имена, которые служат для образования 
действия, т.е. глаголов переходных и впоследствии непереходных: 
имена существительные по функции становятся служа определением, 
прилагательными, которые также выделяются; имена же становятся 
местоимениями, затем имена становятся союзами и остальные части речи 
уже лишь производные от той или иной категории из перечисленных частей 
речи» (Марр, 5-417). Академик И. Мешанинов Маррдың бүл көзқарасын 
толық қолдай отырып, өте коне дәуірдегі сөздерге сипаттама береді: «... 
сначала, до деления по частям, было одно имя в широком понимании 
речи, этого термина, имя вообще-это не имя существительное, не имя 
прилагательное, конечно, не глагол, а просто, «имя». Дифференцации 
потребовалось уточнение семантики слова с усилением отвлечения понятий, 
при которых конкретизации проводится уже не в самом слове, а в сочетании 
слов». (Мещанинов, 6-142).

Орыс тіл білімінде жалпы тіл білімінде сын есімдердің соз табы болып 
қалыптасуы жайын соз еткенде, аса көрнекті лингвист А. Потебняныц 
пікірлеріне тоқталмай өту мүмкін емес. «Различие между существительными 
и прилагательными в языке доступном наблюдению, в историческое 
время уменьшается по направлению к прошедшему. С одной стороны, в 
существительном в том же направлении от нас увеличивается атрибутивность 
(Потебня, 7-37). « То и в истории языков различающих название вещи 
и признаки, прилагательное, как выделенное из связи признаков, как 
более отвлеченное чем существительное, позднеесуществительного и 
образовалосьиз него» (Потебня, 7-60). «...путь от существительногои 
прилагательному есть атрибутивное употребление существительного». 
(Там же, 60). Сонымен бірге А. Потебня, зат есімдер мен сын есімдердің ара 
жігі элі де болса анық айқындалмаган кезеңде атрибутивтік үгымның екі 
зат есімнің тіркесуі арқылы берілгенін айтады: «Представление о качестве 
выражалось сначала сочетанием двух существительных, не «зеленая трава», а 
«зеленьтрава» (Там же, 62). Потебняныц бүл пікірлері қазіргі қазақ тілдерінің, 
соның ішінде қазақ тілінің материалдарымен де дәлелдене алады. Қазіргі 
қазақ тілінде жалгаусыз, қабыса байланысқан зат есімді сөз тіркестерінің
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алғашқы сыңарлары атрибутивтік позицияда жүмсалатыны мэлім. Мысалы, 
ағаш үй, тас қүдық, алтын сағат, күміс сырға т.б. Қазіргі қазақ тіліндегі 
байьфғы сын есімдер болып танылатын көк, сары, жас, қара, т.б. сөздерді де
о баста дэл осындай тіркестерден атрибутив болып қалыптасқандығы анық. 
Бүл сөздердің кейбіреулерінің о баста зат есім мэнінде жүмсалғандығын 
тарихи ескерткіштердің тілі арқылы дәлелдеуге болады. Айталық, «жас» сөзі 
V-VTI ғ. Орхон-Енисей жазбаларында зат есім мэнінде қолданылған. Иеті 
иегірмі йашына танут тапа ерледім (он жеті жасымда тануттарға шабуыл 
жасадым). «Жас» сөзінің сын есім мэнінде қолданылуы тек ХІІ-ХІІІ ғасьф 
ескерткіштері тілінде кездеседі. XI ғасьфда жазылған Махмут Қашқаридың 
« Дивану-луғат-ит-турю> деп аталатын түркі тілдерінің түңғыш салыстырмалы 
сөздігінде «жас» сөзі эрі заттық, эрі сындық мағына беретін сөз ретінде 
көрсетілген. Осыны ескергенде, жас сөзі алғашында зат есім болған, кейін 
синтаксистік қолданыстың нэтижесінде сын есімдер тобына ауысқан деп 
ойлауға болады. Ал, XIII ғасыр ескерткіштерінің тілінен бастап, «жас» 
сөзінің сын есім мэнінде актив қолданылғандығын көреміз, Қары болғай йаш 
турса он күн (Қара боларжас бала, түрса он күн). Қазіргі қазақ тіліндегі сын 
есімдердің (есім негізді) әуел баста зат есімдерден қалыптасқандығын басқа 
да тілдік фактілер арқылы дәлелдеуге болады. Мысалы, қазақ тілінде сын 
есімдердің зат есімдер тобына ауысуы (субстантивациялануы) кең тараған 
қүбылыс. Мүның сьфы тілде бірнеше себептермен түсіндіріліп жүр. Соның 
бірі-біздіңше, сын есімдердің бойында заттық мағынаны меңзеу сипатының 
болуы. «Можно сказать,-дейді А. М. Пешковский, -  что прилагательном есть 
намек на предмет. В древнем прилагательном намек этот был еще сильнее, 
так как оно ближе стояло к существительному. Таким образом, некоторые 
всякое прилагательное могло употребляться и в смысле п р ила гатс л ь но го. и 
в смысле существительного. Огромное большинство прилагательных так 
и осталась с такой двойной службой (все нынешние прилагательные). Но, 
некоторые прилагательные стали употребляться преимущественно в смысле 
существительных, а в смысле прилагательных забыты». (Пешковский. 8-154). 
Бүл пікірдің қазақ тіліне сай келетіндігін айтуымыз қажет. Қазіргі қазақ тілінің 
лексикасындагы байыргы сын есімдердің эрі заттық, эрі сындық магына беруін 
дэл осы түргыдан түсіндіруге болады. Көк, қара, семіз, жас, кэрі т.б. тэрізді 
лексика-грамматикалық омонимдердің бойында сындық магынамен бірге 
заттық магына да бар. Салқын, суық, қараңгы, т.б. тэрізді сын есімдер туралы 
да осыны айтуга болады. «Вообще в прилагательных признак ведь изображен 
не сам по себе, а как заложенный в предмете, и потому в нем заключено и 
смутное указание на самый предмет, в котором заложен данный признак. 
Можно сказать, что в прилагательном есть намек на предмет, и если предмет 
настолько известен, что одного намека достаточно, или если, напротив, он 
неизвестен, ахочет только намекнуть на него- существительное опускается»
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(Пешковский, 8-155). Бүдан біз сын есімдердің субстантивациялану процесінің 
негізін көреміз. Сонымен, мүны да зат есімдердің адъективациялануының бір 
себебі деп қарауға болатын сияқты. Түркі тілдерінде, соның ішінде қазақ 
тілінде о бастағы коне сын есімдер зат есімдерден синтаксистік қолданыстың 
нәтижесінде, екі көне есімнің жалғаусыз тіркесуінің нәтижесінде бөлініп 
шыққан, сондықтан да байырғы сын есімдер болып саналатын көк, төк, 
жас, қара сияқты лексикалық элементтердің қазіргі тіл нормасында эрі 
зат есім, эрі сын есім болып танылатынын осымен түсіндіруге болады.
В. М. Жирмунский айтуы бойынша: «В тюркских языках совершается тот 
же процесс, но его архаические этапы нагляднее сохраняются в современном 
языке» (Жирмунский, 9-15). Олай болса, жоғарыда мысалға келтірілген зат 
есім-сын есім магыналы сын есімдерді элі де болса сөз таптарына толық 
ажырамаған есімдер деп санаған дүрыс.

Түркі тілдерінде, соньщ ішінде қазақ тілінде де сын есімдер категориясы 
морфологиялық көрсеткіштерге, грамматикалық категорияларға аса бай 
емес. Басқа сөз таптарынан сын есім жасайтын -лы, -лі, -сы, -сі, -кы,-кі 
тэрізді санаулы морфологиялық көрсеткіштері мен зат пен қүбылыстың 
бойындағы сындық қасиеттердің көрсеткіштері мен зат пен қүбылыстың 
бойындагы сындық қасиеттердің артық-кемін көрсететін шырай категориясы 
болмаса, бүдан басқа сын есімнің өзіне тэні морологиялық белгілері жоққа 
тэн. Индоевропа тілдеріндегідей сын есім тудьфатын көптеген жүрнақтар 
зат есімдерге ортақ, екі функциялы қызмет атқарады. Демек, бүдан мынадай 
қорытынды шыгады: зат есім сын есім категориясының қалыптасып 
жетілуінде аса зор роль атқарган. Тілдің тарихи даму барысында копте ген зат 
есімдер қатарына ауысқан, зат есімдерден ауықсан сын есімдердің бойында 
бүрынгы заттық магынаның ізі сақталган, кейбір зат есімдер сын есім тобына 
біржола ауысса, кейбір зат есімдер біржола сын есімге айналып кетпей 
аралық категория сипатында болады. Олардың қай сөз табына жататындыгы 
сөйлемдегі синтаксистік функциясы арқылы анықталады.

Зат есімдер мен сын есімдердің о бастагы бірлігі қазіргі кейбір 
сібір халықтарының тілдік фактілері арқылы көріне алады. «Мы не 
видим основании,- деп атап корсетеді В. 3. Панфилов,- для выделения 
прилагательных в нифском языке в особую часть речи, так как, во-первых, 
слова соответствующие русским качественным прилагательным. В нифском 
языке характеризуются всеми глагольными категориями и имеют те же 
формы, что и глаголы, во-вторых, в функции свойственной русским и 
относительным и притяжательным в нифском языке, выступают имена 
существительные (Панфилов, 10-117). Осындай пікірді самоан тілінің 
зерттеушісі В. Д. Аракин де айтады.

Түрколог галымдардың арасында да сын есімдердің коне дәуірде 
болмагандыгын, оньщ зат есімдерден бөлініп шыққанын қолдайтын
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ғалымдар бар. «В тюркском языке, -дейді А. Щербак, -прилагательные не 
имели особых морфологических показателей и само существование их как 
самостоятельного лексика-грамматического разряда имен вызывает большие 
сомнения» (А. Щербак, 11-108).

Зат есімдердің адъективациялануының қазіргі қазақ тіліндегі көрінісіне 
тоқталайық. Зат есімдердің сын есімге айналуының лингвистикалық 
шарттары бар. Олар, біріншіден, өзіне тэн сөйлемдегі функциясын өзгертіп, 
атрибутивтік функцияда қолданылуы шарт. Екіншіден, басқа бір зат есіммен 
тіркесіп, жалгаусыз, қабыса байланысқан синтаксистік конструкция қүрауы 
қажет. Үшіншіден, сын есімнің категориялық магынасын қабылдауы тиіс. 
Кейбір зерттеушілер сөз таптарынан бір-біріне сөз ауысқанда, синтаксистік 
функцияның өзгеруімен бір мезгілде соз магынасында да өзгеріс 
болатындыгын ескертеді. Ең алдымен, осы айтылган ерекшеліктердің 
сын есім үшін де, зат есім үшін де оңай екенін ескеру керек болады. 
Осыерекшеліктерге орай «Қазіргі қазақ тіліндегі адъективацияланган зат 
есімдерді» дэстүрлі грамматикаларда жіктеліп жүргендей «түрақты» немесе 
«орныққан», болмаса, «мерзімдік» әйтпесе, «жартылай адъективация» 
деген түрлерге топтастыруга келмейтін сияқты. Мысалы, сын есімдер 
тобындагы етістіктің есімше, қимыл есімдері тобынан ауысып келген 
кебу, ауру, қашаган, сүзеген, қайнар тэрізді адъективацияланган етістік 
түлгаларын түрақты, атрибутивтер қатарына біржола ауысқан сындар деп 
айтуга болады. Бүларқазіргі қазақ тілініц лексика-грамматикалық нормасы 
үшін қалыпты сын есім сөздер. Ал сын есімдер тобына зат есім тобынан 
ауысып келген сөздер жайында бүлай айтуга болмайды. Өйткені, эрі зат 
есім, эрі сын есім мэнін беретін, коне сын есімдер болып танылатын көк, 
жас қара, сары сөздерініц семантикасы да, синтаксистік қолданысы да екі 
жақты, олардыц қай сөз табыныц қызметінде түргандыгы сөйлем ішінде 
анықталады. Затесімдер тобынан сын есім категориясына түрақты ауысудыц 
сирек үшырауы, сірә, олардыц семантикалық, морфологиялық, синтаксистік 
қызметтерініц өте жақындыгында болар. Олардыц сөз таптарына элі де 
болса, сараланып бітпегендігініц де өзіндік әсері бары сөзсіз. Сондықтан 
да түркологияда зат есімдердіц адъективациялануы жайында түрлі пікір 
таластары бар. Зат есімдердіц адъективациялануы жөніндегі айтыс, көбінесе, 
алтын сагат, күміс қасық, тас көпір, темір қауга т.б. тэрізді жалгаусыз, 
орын тіртібі арқылы қабыса байланысқан сөз тіркестерініц алгашқы 
компоненттерін морфологиялық соз таптарына ажьфату жөнінде болып 
жүр. Иә, мүндай екі зат есімді тіркестіц алгашқы сыцары қай сөз табына 
жатады? Түркологияда бүл жөнінде бүрыннан қалыптасқан үш түрлі 
көзқарастар тобы бар.

Бірінші, көзқарасты қолдаушылар атрибутивтік позицияда қолданылган 
зат есімдер сын есімге айналмайды дейді, олар зат есімдер болып қалады.
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зат есімдердің анықтауыштық функцияда жүмсалулары оған туа біткен 
қасиет деп есептейді.

Екінші көзқарасты ғалымдар затесімдер сын есімнің орнына жүре алады, 
яғни зат есімдер сын есімге айналады дейді.

Үшінші көзқарасты қолдаушылар зат есімнің бірде заттық, бірде 
атрибутивтік мэнде қолданылуын олардың әлсіз сараланғандығының көрінісі 
деп таниды.

Тіл ғылымы - даму үстіндегі ғылым, ғылым мен техниканың 
жаңалықтары, күнбе-күн үрдіс дамып бара жатқан заман талабы белгілі 
бір кезеңдерде айтылған ой-пікірлерді қайта саралауга, қайта қорытуға 
жетелейді. Соңғы кездері, 60-жылардың соңы мен 70-жылдардың басында 
түркологияда түркі тілдерін генеологиялық классификация түрғысынан 
басқа тілдік семьяларға жататын тілдермен типологиялық салыстырма 
зерттеулердің кеңінен жүргізілуіне байланысты, екі тілдік аударма 
сөздіктерді жасаудың барысында жинақталған тәжірибелерді қорытудың 
нәтижесінде, түркі тілдерін диахрониялық жэне синхрониялық түрғьщан 
терең зерттеген еңбектердің мол жарық көруіне орай атрибутивтік позицияда 
қолданылатьш зат есімдер жайында соңғы көзқарас қалыптасаты. Жалғаусыз 
тіркескен, қабыса байланысқан зат есімдердің алғашқы компоненттерінің 
адъективацияланатындығы жайында азербайжан тіл білімінде А. Ахундов,
С. Беглярова, татар тіл білімінде Ф. Ганиев, башқүрт тілінде А. Юлдашев, 
чуваш тілінде С. Павлов, жэне бірсыпыра түркі тілдерінің академиялық 
грамматикаларында атап айтылды. (21). Қазақ тіл білімінде жалғаусыз 
тіркескен екі зат есімнің біріншісі сын есім мэнінде болып келетіндігі 
туралы Қ. Жүбанов 1936 жылы жарық көрген «Из истории порядка слов 
в казахском предложения» деген еңбегінде айтқан болатын. Галым бүл 
еңбегінде қазақ тілінде сөйлем ішінде сөздердің орын тэртібі болатындығын 
айта келіп, сөздердің орын тэртібінің сөз мағыналарын айқындауда зор мэні 
барлығын атап көрсетеді. Галым, сонымен бірге, сөз таптарының бір-біріне 
сөз алмасуына, осы орайда, сын есімдердің субстантивтенуімен бірге зат 
есімдердің адъективтенуіне ерекше тоқталады.

Бүл орайда жанды заттарға байланысты қолданылатын сын есімдердің 
жансыз заттар мен тіркесіп жүмсалатын сын есімдерге қарағанда анағүрлым 
тез субстантивацияланатындығын айтады. «Слова «торы» (гнедой), күрең 
(рыжий), будут выражениями исключительно лошадиных цветов, легко 
субстантивируются и употребляются часто без определенных, но означают 
то же, что и с определяемыми. Правда, это свойство прсуще всем казахским 
прилагательным, употребляемыми изолированно от определяемых». 
(Жүбанов, 12-47).

Жанды заттарга байланысты қолданылатынсын есімдердің зат есімдерге 
ауысуга бейім түратындыгын сөз ете келіп, профессор Қ. Жүбанов қазақ
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тілінде эрі зат есім, эрі сын есім мэнінде жүмсалатын сөздердің мол екендігін 
айта келіп, оған мысалға адамның физиологиялық бітімін бейнелейтін 
сөздерді, атақ-дәрежені, қоғамдық-элеуметтік жағдайын көрсететін бай, 
батыр, сүлу, прфессор, ақын т.б. лексикалық единицалардымысалға 
келтіреді. Бүдан біз оның анықтауыштық қатынастағы сөздердің барлығын 
адъективация аясында қарастырғанын көреміз. Сын есімдерге айналган, 
адъективациялаған зат есімдердің мағыналарын проф. Қ. Жүбанов мынадай
4 түрлі топқа бөліп, саралап көрсетеді: «Значение, которыми обладает 
адъектированное существительное, могут быть сведены в основном к 
четырем:

1) адъектированное существительное выражает просхождение из 
существа, а названию которого оно стоит определением, вроде темір күрек 
(железо-ловато т.е. железная лопата).

2) адъектированное существительное выражает собою назначение 
предмета, выраженного определяемым, вроде біз түмсық (шило-клюв, т.е. 
остроносый, или шилообразной клюв).

3) адъектированное существительное выражает сходсто с ним предмета, 
выраженного определяемым, вроде біз түмсық (шило-клюв, т.е. остроносый, 
или шилообразной клюв).

4) адъектированное существительное выражает собой место нахождение 
предмета, выраженного определяемым, вроде: жан қалта (бок-карман, т.е. 
«находящийся на груди»), қойын қалта (пазуха- карман т.е. «находящийся 
за пазухой»), (Жүбанов, 12-50).

Сөйлем ішінде жалгаусыз, қатар келген екі зат есімнің алгашқысының 
есім болып табылатындыгын академик Кеңесбаевтың да өзінің 1941 
жылы орыс тілінде жарық корген «Грамматика казахского языка» деген 
еңбегінде атап корсеткен болатын: «что из двух стоящих друг за другом 
существительных первое является прилагательным, например, агаш үй, 
күміс сагат, шай қасық (23). (Кеңесбаев, 13-110).

Біздің ойымызша да мүндай жалгаусыз байланысқан зат есімдердің 
алгашқы компоненттерін адъективация процесінің аясын да қарастырган 
жөн. Адъективация процесі, бүл, үзақ уақыттарга созылатын процесс. 
Лингвистикада, элбетте, адъеквацияның екі түрге: түрақты жэне түрақсыз, 
басқаша атаумен алмастырсақ, уақытша жэне түпкілікті болып бөлінетіні 
мэлім. Адъективация процесін, бүлайша, екі түрге жіктеу оны кезецдерге 
бөліп қараудан туган. Өйткені, адъективациялану процесінде басқа сөз 
таптары сын есімдер тобына бірден ауысып кетпейді, ол өте үзақ уақытты 
қажет етеді. Адъективациялану процесініц бірінші кезенінде басқа сөз 
таптары сөйлем ішінде сын есімніц қызметін атқарып, оныц магынасын 
қабылдап, уақытша болса да сын есімніц орнына қолданылады. Әлбетте, 
олардыц өзі анықтайтын сөзімен анықтауыштық қатынаса трікесуі шарт.
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сын есім мэнінде жүмсалатын лексикалық элемент өзі анықтайтын сөзінің 
алдында түруы қажет. Сөйлем ішінде «уақытша» болса да сын есім 
қолданылған сөз өзінің бүрынгы мағынасынан мүлдем қол үзіп кетпейді, 
оның семантикасында элі де болса бүрынгы мағынаның ізі сақталады, 
«жаңа»мағына мен»ескі» мағынаны жалғастырып түрган семантикалық 
жіп үзілмейді. Дегенмен, атрибутивтік мағынаның жүгі бүрынғы мағынаға 
қарағанда басым екені сезіліп түрады. Мүндай уақытша адъективацияланған 
сөздер сөйлем ішінде не өзінің бүрынғы мағынасында қала алмай, не өзінің 
жаңа мағынасында біржола түрақтай алмай, үшты позиция үстап түрады. 
яғни олар аралық категория сипатында болады. сондықтан да оларды 
жартылай не толымсыз адъективацияланған сөздерге, біз, мысалы, жоғарыда 
болған жалғаусыз орын тэртібі арқылы қабыса байланысқан зат есімдердің 
алғашқы сыңарларын атар едік. күміс сағат, мыс қазан, жібек белбеу, темір 
тостақ, кендір арқан т.б. Себебі, мысалға алынған жалғаусыз байланысқан 
мүндай зат есімді сөз тіркесінің бастапқы мағыналары сыңарлары таза зат 
есімдер емес. Олардыц атрибутивтік позицияда жүмсалып түрғандары 
түркологиялық бірсыпыра еңбектерде айтылған. Э. В. Севортян осындай 
синтаксистік конструкциялардағы алғашқы компоненттреді сын есім заттың 
неден жасалғандығын білідретін зат есімдер деп көрсетеді. «Никакой 
омонимий здесь нет, имена существительные в функций определения 
остаются именами существительными». (Севортян, 14-122). Жалгаусыз 
тіркескен зат есімдердіц алғашқы компоненттерін осылайша зат есім деп 
қабылдау қазіргі кезде түркологияда тілдік нормаға да айналып кетті.Олай 
болса, жоғарыда мысалға келітірлген күміс сағат, алтын астау, жез түйме 
тэріздізат есімдерді сөз тіркестерініц бірінші компоненттерін таза зет есім 
деп қарау дүрыстыққа жатпайтын шығар.

Бажайлап, үціле қараған кісіге жалғаусыз байланысқан зат есімдердіц 
бірінші компоненттер заттыц тегін, неден жасалғандығын білдірмейді, 
керісінше, мысалы алтын қасық дегенде алтынныц екінші бір затқа 
қатысын көрсетеді. Г. И. Грунинніц пікірі бойынша «Основным критерием 
принадлежности слова к той или иной категории имен является сочетаемость 
слов в определительных словосочетаниях, причем решающим фактором 
выступает форма связи определения с определяемым». (Грунин, 15-25). Әрі 
қарай ол ойын былайша жалгастырады: «Многие тюркологи утверждают, 
то такие словосочетания, как алтын сагат, агаш жәшік, допустимы потому 
что первый компонент является названием материала, из которого сделано 
то, что означает второй компонент. Нам кажется, что это совсем не верно. 
Если допустить такое понимание подобных словосочетании, то необходимо 
будет признать, что в сознании говорящего эти словосочетания вызывают 
представление о двух предметах, а именно алтын сагат, «золотое» и «часах», 
в «агаш жэшік», «дерево» и «ящике». Если бы это бы действительно было
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так, то тогда допускалась бы возможность постановки определения перед 
каждым компонентом словосочетания, и таким образом возможен был бы 
разрыв словосочетании. А так как в определительных словосочетаниях 
аналитического типа определение выражает только качественный признак, 
то любое слово, выступающее как определение в таких словосочатаниях, вне 
зависимости от его морфологической структуры и лексических особенностей, 
должна рассматриватся как имя прилагательное качественное» (Грунин, 15-23). 
А. А. Потебняның мына бір пікіріне назар аударалық: «Если имя поставлено 
как предикат или приложено к имени вещи, как определение, то оно уже не 
может быть именем вещи с этой зрения тем самым есть прилагательное». 
(Потебня, 7-62). Сонымен бірге, атақты лингвистің «представление о 
качестве выражалось сначала сочетанием двух существительных»,- 
дегенің де үмытпаган жен. (Потебня, 7-61). Оның үстіне, түркі тілдерінде 
қатыстық магынасының екі зат есімнің жалгаусыз түрі арқылы, ягни қатар 
келуі арқылыберілуі кең тараган қүбылыс екені белгілі. Сонымен, мүндай 
жалгаусыз тіркескен зат есімдердің бірінші компонентін»заттық магынасын, 
тегін білдіретін субстантив деп қарау лексика-семантикалық түргыдан 
дүрыс болмайды. Мүндай адъективацияланган зат есімдердің бойында 
заттық магынамен бірге атрибутивтік магынаның да бар екені даусыз. 
Сөз магыналары, әлбетте,контекстен тыс, өздігінен дами алмайды. Ол, 
контексте.баска сөздермен қарым-қатынасқа түскенде гана дамиды. Ендеше, 
мүндай тіркестердегі сөздің магынасын контектен бөліп алып, лексикография 
аясында қарастыру жөн емес. Жалгаусыз тіркескен, қабыса байланысқан 
мүндай сөз тіркесінің алгашқы компоненттерін зат есім, ол затың тегін, 
материалын білдіреді» деп тану сөздің тек лексика-ремантикалық белгісін 
негізгі меже етіп үстаудан туган. Ал, сөздерді сөз таптарына топтастырганда 
лексика-семантикалық принциптен басқа, морфологиялық-синтаксистік 
белгілерін де еске үстау, әсте қажет болады.
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существительного в казахском языке и дается характеристика 
факторов, способствующих ее возникновению.

The article considers adjectivization o f  nouns in the Kazakh language 
and gives characteristics o f  factors that promoted its appearance.



серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3 203
$»л«і5»л«і3>лдаэхл«і5»л«і3>лдаэ>л«і5»л«і3>лдаэхл«і5̂
УДК 800

Д. В. Сизов, Ш. С. Жакупова, В. А. Бурмистрова

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА «ДУША» В 
АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

В статье автор рассматривает с лингвокультурологической 
точки зрения концепт «душа», отражающий сложную систему 
совокупности моде.ш.і психического, ментального, эмоционального мира 
человека и представляющий собой один из важных, базовых элементов, 
закрепляющихся и сохраняющихся в национальном менталитете.

Внутренняя и внешняя жизнь человека, ценности материальной и 
духовной культуры, отношения между людьми и отношение к себе -  все 
эти явления так или иначе обозначаются в языке, создавая образ общества и 
образ индивида -  носителя определенного языка. Человек познаёт мир через 
свою практическую и теоретическую деятельность в нём.

Внешний и внутренний миры представляются человеку через призму его 
культуры и языка. Язык выступает как неотъемлемая часть этой культуры. 
Язык каждого народа можно назвать народной энциклопедией, фиксирующей 
все знания о мире и опыт предыдущих поколений. В языке хранится многое 
из того, что было познано народом на протяжении своей истории.

Язык в гумбольдтианской традиции понимается как зеркало культуры, в 
котором отображаются все имевшие место представления (мифологические, 
религиозные, культурные) народа о мире, в котором он живёт. При помощи 
языка формируется миропредставление человека, закладываются основы 
его культуры. Язык -  это и средство выражения мысли, и форма, в которую 
мы облекаем свою мысль.

Лингвистика конца XX века ознаменовалась введением в свой 
концептуальный и метаязыковой аппарат термина картина мира. Картина 
мира -  совокупность знаний и мнений субъекта относительно объективной 
реальной или мыслимой действительности [1, 47]. В современной 
лингвистике под языковой картиной мира традиционно понимается 
совокупность знаний о мире, которые отражены в языке, а также способны 
получению и интерпретации новых знаний. При таком подходе язык 
рассматривается как определенная концептуальная система и как средство 
оформления концептуальной системы знаний о мире. Образ человека 
реконструируется многогранно, многоаспектно и многофункционально в 
социологии, физиологии, психологии, лингвистике. Наиболее обширен и 
интересен внутренний мир человека, чувственная сторона его бытия.
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Внутренний мир человека -  это психические составляющие: 
волеизъявление, характер, эмоциональные особенности и ментальные 
способности, стремления, отношение к людям и к себе, вкусы и пристрастия, 
«Я» (эго) -  общая структура личности, мнения, представления, желания, 
намерения, мысли, способности, чувства и ощущения. Каждый народ живёт 
в своём мире, у них свой быт, своя религия, своя история и свои традиции. 
Всё это определяет культуру народа и отображается в его языке. Знание языка 
недостаточно для изучения отличительных особенностей представителей 
данной культуры. Необходимо также понимание мировоззрения, 
национального характера и менталитета. Каждому языку присущ свой 
способ концептуализации действительности, который имеет специфические 
национальные черты.

Исследование концептуальной структуры позволяет выявить более 
глубокие и существенные свойства предмета или явления. Признаки 
предмета или явления формируют структуру концепта. Исследование 
признаков концепта даёт возможность выявить специфические особенности 
народных (ненаучных) систем знаний о внутреннем мире человека, а также 
вывести некоторые заключения о свойствах национальной ментальности. 
Рассматриваемый нами концепт «душа» представляет собой один из важных, 
базовых элементов, формирующих языковую картину мира, закрепляющуюся 
и сохраняющуюся в национальном менталитете. В лингвокульторологии эта 
проблема как одна из наиболее глубоких и сложных изучена не досконально. 
В то время как значимость и ценность этого понятия достаточно высоки 
в формировании знаний, воспроизведении знаний и воспроизведении 
самопознания народа. Этот концепт отражает сложную систему совокупности 
моделей психического, интеллектуального (ментального) и эмоционального 
мира человека, внутренней духовной жизни личности.

Картина мира народов меняется, структура признаков концепта 
расширяется за счёт продолжающегося познания мира. Развитие науки, 
культурные процессы дополняют сведения о мире, в том числе о мире 
внутреннем. Исследование лингвокультурного концепта «душа» в 
английском языке -  это ещё один шаг к разгадке феномена национального 
характера, расширению представлений о языковой картине мира, пониманию 
специфики культуры. Этими обстоятельствами и объясняется выбор темы 
исследования.

Цель работы определяется нами следующая: исследование концепта 
«душа», представленного в английской языковой картине внутреннего мира 
человека, посредствам анализа литературных источников американского 
и британского вариантов английского языка. Основная задача работы 
заключается в исследовании средств вербализации (объективации) концепта 
«душа» в английском языке.
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Материалом исследования являются различные формы репрезентации 
концепта «душа», определяемые методом сплошной выборки из толковых 
и фразеологических словарей, из текстов английской и американской 
литературы и сборников пословиц и поговорок (языковой материал 
составляет 382 примера).

Методологической основой исследования являются труды известных 
лингвистов в области концептологии Пименовой М. В., Стернина И. А., 
Степанова Ю. С. и др. Материал исследования изучается на основе 
применения таких методов, как сравнительно-типологический, описательный, 
этнографический.

Материалы данного исследования могут найти теоретическое и 
практическое применение на уроках английского языка в средней школе, 
в рамках специализации в вузе и предназначены для тех кто интересуется 
концептологией.

Так, анализу подвергся концепт soul («душа»); объектом описания 
явились фрагменты концептуальной системы английского языка картины 
внутреннего мира человека. Анализ фрагментов картины внутреннего мира 
происходит на основе выделения языковых единиц, репрезентирующих 
исследуемый концепт. На материале этих единиц рассматриваются 
способы представления концептов сферы внутреннего мира и их признаки. 
Выделенные признаки формируют структуру концепта, что позволяет 
рассматривать структуру концепта как отражение в сознании носителя языка 
его представлений о мире и способов взаимодействия с этим миром. Наряду 
с выявлением структуры признаков концептов, выделяются когнитивные 
модели, используемые для объективации концепта.

Исследование признаков концептов даёт возможность выявить 
специфические особенности народных (ненаучных) систем знаний о 
внутреннем мире человека, а также сделать некоторые выводы о свойствах 
национальной ментальности. В языковой картине внутреннего мира концепт 
«душа» отождествляется с «внутренним человеком», действия которого во 
многом схожи с действиями самого человека. Процесс концептуализации 
макроконцепта «внутренний человек» происходит на базе имеющегося 
запаса знаний и представлений о человеке как живом существе.

Концепт soul имеет свои особенности. Так, например, для данного 
концепта характерны признаки «эталона» (Не is the soul o f  honour «он человек 
чести») и «энергии» (soul -  emotional and intellectual energy). Для английской 
языковой картины мира концепт soul выступает иногда в той функции, 
которая свойственна концепту дух в русской картине (существующий 
английский праздник All Souls Day -  2 ноября «день всех усопших» (букв. 
День всех душ) имеет русский аналог -  Духов день, что связано с общими 
религиозными воззрениями). В русской и английской языковых картинах
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мира душа и soul -  атрибуты человека (человеческая душа; the human 
soul). Душа может быть и у животного. Одушевление связано с лексико
грамматической категорией одушевлённости: в народном восприятии всё, 
что живое -  одушевлено.

Душа обладает и природными свойствами. Для soul характерны 
естественность и величие. Сама природа обладает душой. Всё живое есть 
единая мировая душа. Мир и природа отождествляются. «Мировая душа, 
одно из центральных понятий в философии неоплатонизма восходящие к 
учению Платона о мировой душе как движущем начале космоса; выступает 
посредницей между идеальным (бестелесным) миром и созидаемым ею 
чувственным миром» [2,811]. Появившаяся в античности идея мировой души 
world -  soul филос. «мировая душа» ... This is the world’s soul (Shakespeare. 
Timon of Athens) связана с пониманием природы как живого организма. Эта 
идея проявилась в представлении о существовании у Земли собственной 
души. В английской картине мира признак естественности у концепта soul 
дополняется признаками свободы: Will you with free and unconstrained soul... 
(Shakespeare. Much Ado About Nothing).

Выдающиеся свойства, качества, вызывающие уважение, именуются 
величием. Величие soul заключается в обладании сильной волей, 
слабодушным свойственны желания: Great souls have will feeble ones only 
have wishes. Величием можно охарактеризовать и качественные отличия 
soul: Your wife should have great qualities of mind and soul (Meredith). В 
английской картине внутреннего мира человека величие может выражаться 
пространственным признаком «высота»: high-souled «возвышенный, 
благородный»; eminence o f soul «величие души», где eminence букв, «высота».

Структура концепта «душа» включает признаки материальности, 
душа состоит из воспринимаемого «материала»: чувствовать / ощущать 
всеми фибрами души, где libra -  лат. «волокно, жилка», librae (мн.) -  
«внутренности». В английском языке фибры связывают не с душой, а с 
человеческим существом (телом): With every fibre of one's being. Носители 
английского языка связывают это понятие с душевностью (soulful) или с тем, 
что адресуется душе (one that goes straight to the soul).

Личность человека, его «Я» в английском описывается посредством 
характеристик концепта soul: [Rosalinda:] My father lov'd sir Rowland as his 
soul (Shakespeare. As you like it). Описание внутреннего мира ориентировано 
на мифологическую модель космоса. Космос описывается числовыми 
характеристиками. Количественные признаки вселенной и её отдельных 
частей переносятся на вселенную внутреннего мира, где наиболее важные, 
ключевые концепты включают в свои структуры квантитативные признаки. 
Soul в английском языке определяется признаками единства и наделяется 
свойствами целостности, числовая система soul также включает в себя



серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3 207
$»л«і5»л«і3>лдаэхл«і5»л«і3>лдаэ>л«і5»л«і3>лдаэхл«і5̂
признак, используемый для передачи метафизических символов: человек 
объединяет в себе характеристики растений, животных и разумных существ.

Целостность -  это завершённость, цельность, неразделённость: Then 
take ту soul, ту body, soul and all... (Shakespeare. King Henry V). Признак 
целостности концепта soul выражает значение «преданности»: With all one's 
heart and soul «быть преданным»; «обещания»: 7  pledge you, with all my soul’, 
said I, filling my glass to the brim. (Bulwer-Lytton. Pelham); «стремления»: Then 
Oothoom pluck'd the flower, saying: ‘I  pluck thee from thy bed, sweet flower, and 
put thee here to glow between my brest; And thus I  turn my face to where my whole 
soul seeks’. (Blake. Visions of the Daughters of Albion), а также «искренность» и 
«великодушие»; в таких случаях концепты soul и heart отожествляются: whole
-  soul = whole -  hearted «1). Беззаветный, искренний; 2). Великодушный».

Целостность soul определяется внутренней гармонией: One's whole 
soul; put one's whole soul into smth. Нарушение гармонии определяется как 
разделение soul: Your heart is burst, you have lost half vcwr soul... (Shakespeare 
Othello).

Целостность как природное свойство человеком понимается в 
английской картине мира как единство тела и soul. Изменения целостности 
могут быть вызваны причинением боли или страданий; боль -  телесный 
ущерб, страдание -  внутренний. Целостность -  это гармония ментального 
и эмоционального состояния. Нарушение единства внутреннего мира или 
разъединение во внутреннем мире -  это нарушение гармонии между добром 
и злом, между внутренним состоянием и внешним поведением человека.

Признаки разумности, динамичности, социальности чрезвычайно важны 
для английской культуры, эти признаки переносятся на описание внутреннего 
мира и включаются в структуры соответствующих концептов. Душой 
возможно творить и созидать. Существует общее народное представление
о том, что артефакты (то есть то, что создано руками человека) обладают 
душой, soul: he put his heart and soul into his work.

Soul -  это песня и письменное слово. Книга, написанное слово 
отличается тем, что в них отражена душа автора. Книга воздействует 
на душу, волнует душу: A book that stirs the soul «книга которая волнует 
душу», где stir «шевелить, двигать»; A room without books is body without 
soul. «Комната без книг подобна телу без души» [3]. Соответствие связанно 
со знанием. Знание лежит в основе любого творения. Традиция есть общее 
знание народа. Традиции и привычки народа - это национальные, этнические 
знания о своей культуре. В английском языке концепты определяются 
ограниченным набором признаков знания, soul -  это скрытое, сокровенное 
знание, тайна и эталон.

В структуру концепта внутреннего мира входят признаки, которые 
возможно обобщённо квалифицировать как жизнь, средоточие жизни: Не
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is, in fa c t , the life and soul o f  our peaceful village ofK ing 's Abbot (Christie. The 
Mistery of King’s Abbot). Дыхание есть символ жизни. Смерть в языковой 
картине мира понимается как искупление дыхания: Whose soul expired ere 
youth decayed, A nd  left thee but a mass o f  earth (Byron. To Belshazzar), где 
to expire «выдыхать, делать выдох». Синонимом жизни выступает душа; 
душа -  есть жизнь. Смерть осознаётся в народных представлениях как 
отход, движение души от тела, где она находилась при жизни. В английской 
картине мира смерти отдают, передают жизнь, которая обозначается 
лексемой soul и ghost: То yield  up the host «отдать богу душу, умереть». 
Сама жизнь человека, согласно народным представлениям, бывает обычной 
и духовной, к последней относятся занятия творчеством и увлечения 
искусством. Духовность понимается как сущность человека, которая придаёт 
человеческой душе и всей человеческой культуре высшее измерение, высшее 
назначение и ценность.

Человек должен быть здоров телесно и духовно -  в этом состоит закон 
гармонии жизни: God shall mend ту soul!, где mend букв, «поправлять».

Средоточием жизни человека выступает сердце; лексема soul может 
выступать синонимом сердца. В английском языке soul понимается и как 
психическая энергия [4, 625]. Человеку необходимы силы для жизни. Дух
-  это некий стержень, опора человеческой жизни. В английском языке 
признаки стержня, жизненной опоры реализуются характеристиками 
крепости, прочности, типичными признаками стен дома: То support the spirits 
«поддерживать дух», где to support «поддерживать, подпирать». Отсюда 
важное понятие для англичанМог/ дом- моя крепость /М у  house is ту castle. 
(пословица). С другой стороны, для английского языка характерна передача 
ситуаций смелости, храбрости посредством метафор прочности и твёрдости: 
Unbending spirit «непреклонный дух»; A man o f  unbending spirit «человек 
несгибаемой воли», где unbending «негнущийся; несгибаемый», unbroken 
spirit «не сломленный дух». Жизнь и природа являются синонимами. 
Продолжает этот синонимичный ряд душа, т.к. душа -  это тоже жизнь: Good
-  natured soul; «What on honest and good-natured soul she is\» said mother 
(Thackeray. Vanity Fair).

Таким образом, важнейшей характеристикой исследуемого концепта 
выступает отождествление его с жизненной силой, жизненной энергией 
(энтелехией -  в терминологии античной философии), которой могут обладать 
все живые существа. Наличие жизненной силы описывается метафорами 
наполнения, заполнения этой силой человека. Языковая концептуализация 
души представляет собой осмысление её сущностных признаков и 
фрагментов, которое объективируется в виде соответствующих языковых 
единиц. Языковые интерпретации этого понятия позволяют выявить 
многогранность и многокомпонентность этого концепта.
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Так, на основе выделенных признаковых характеристик был определён 
языковой корпус лексическо-фразеологических единиц со значением 
«душа». В значениях лексических единиц, используемых для раскрытия 
содержательного наполнения концепта «душа» в английском языке, 
отражается как светское, так и религиозное понимание этнокультурного 
богатства внутреннего мира человека, его когнитивных, ментальных, 
эмоциональных и волевых проявлений. Эмоциональные признаки 
«внутреннего человека» в языковой картине мира непосредственно связаны с 
национальными особенностями культуры и языка. Внутренний мир человека 
моделируется в языке по «образу и подобию» внешнего мира.

Проведенный анализ показывает, что в английском языке, также как 
и в русском, нет конкретного слова для обозначения концепта «душа». 
То, что скрывается внутри тела человека, в английской языковой картине 
внутреннего мира называется soul. Soul представляется как неподконтрольное 
телу явление (оно само контролирует тело), действует самостоятельно и 
формирует поведение человека.

В макроконцепт «внутренний мир человека» включены компоненты, 
которые сохранились в памяти носителей языка в виде обыденных 
представлений о мире. Лексическое значение связывается с концептуальной 
структурой, что делает возможным реконструировать концепт через его 
языковое выражение. Внутренний мир человека, вследствие своей особой 
природы, в концептуальной системе языковой картины мира предстает в виде 
зеркального отражения физического мира. Человек осознаёт себя в процессе 
«присвоения» или освоения познанных народом фрагментов мира. Познать 
себя можно только в категориях языка. Следовательно, для саморефлексии 
человек использует язык как средство такого самопознания. Язык при этом 
выступает как универсальная система знаков и знаний и как универсальное 
орудие для освоения мира. Концептуализация знаний о внутреннем мире 
человека происходит на основе когнитивных моделей представления знаний, 
социально значимых для определённой культурно-языковой общности. Иными 
словами, исследуемый концепт soul играет значительную роль в языковой 
картине внутреннего мира. Soul участвует в категоризации индивидуальной и 
нравственной сторон внутреннего мира человека и отдельного народа в случаях 
сравнения с представителями другой национальности. Концептуальная система 
относящаяся к сфере «внутренний мир человека», отражает национально
культурное своеобразие народа, его картину мира.
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М аңалада адамзат әлемінің психикалыц, менталъдъщ, 
эмоционалдъщ үлгілерінің жиынтыгының күрделі жүйесін корсететін 
және үлттьщ менталитетте бекіген және саңталган маңызды 
базалық элемент болып табылатын «ж ан» концепт ісінің  
лингвомәдени козңараста қарастырган.
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In the article the author considers the concept «soul» from linguo- 
culturological standpoint, reflecting the complicated system o f combined 
models o f  mental and emotional man’s world, representing one o f important 
basic elements, which are fastened, kept in national mentality.

ӘОЖ 800:631:943.42:82

Г. Т. Тлеубердина, Г. Т. Батыргалиева

ҚАЗАҚ ЖЭНЕ ОРЫС ТАҒАМ АТАУЛАРЫНЫҢ ТІЛДІК 
СИПАТЫ

Бул мацалада цазац жэне орыс тілдеріндегі аспаздыц жүйені 
жэне «Тамац» концептуалды саласы бойынша метафориканы 
танытатын лексика-фразеологиялыц алаңдагы уәждемелі-бейнелі 
парадигмалар царастырылады. Тілдің біртүтас бейнесі ретінде 
сипатталатын уәждемелі-бейнелі парадигмалардың цурылымды- 
семантикалыц және когнитивтік олшемдері корсетіледі.

Соңғы кездері үлттық қүндылақтарды зерттеу, оларды басқа үлт 
өкілдеріне насихаттау хипаттау. салыстыру мәселелеріне тіл білімінде де 
аса көңіл бөлінуде. Соның бірі Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым 
министрілігі №212 келісімшарты бойынша қаржыландырып отырған ғылыми 
жоба аясында (жоба жетекшісі Жақыпова А. Д.) жоғарыда айтылған мәселе 
қарастьфылуда. Жоба аясында орыс жэне қазақ тілдерінің тағам атаулары 
салыстырылып, лингвомәдени сөздікті баспадан шығару жоспарланып 
отьф. Лингвомәдени сөздікке қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігінен іріктеліп 
алынған ас атаулары тақырыптар бойынша топтастырып, лексикографиялық 
талдау жасалынады.

Лингвоелтанымдық сөздік үшін іріктелетін, үлт өміріндегі маңызды 
орынға ие мәдени феномендердің бір тобы ас атауларымен байланысты. 
Ас -  адам баласының қоректік заты, тағамы; ішіп-жеп, тамақ [1, 693 б.]. 
«Ас -  адамның арқауы» санаған қазақ халқы «дәмдісін, сыбағасын» келген 
қонағына тарту еткен қонақжай үлт. Қазақтың үлттық тағамдарының 
бүгінгі үрпаққа тек аты ғана емес, заты да жетіп отыр. Үлттық санадағы 
мәдени феномен ретінде танылатын тағамдар эр халықтың түрмыстық 
ерекшелігі мен тағам мәдениетін танытары анық. Әр үлттың өз тағам 
түрлері, дайындау әдістеріндегі ерекшеліктер сияқты түстары қазақтарға 
тэн. Қазақтың үлттық тағамдары туралы О. Жиреншин мен Ж. Мусин 
былай деп жазады: «Сонау ерте заманда қазақ халқы ас-тамақ дайындауда
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өзінің сыннан өткен «қарапайым технологиясына» сүйеніп, қымыз ашытқан, 
қазы, шүжық аударып, сүр ет дайындаган, айран ашытып, іркіт пісіп, 
қүрт, ірімшік қайнатқан, сүзбе сүзіп, шүбат ашытқан, ал үннан неше түрлі 
шелпек, бауырсақ пісірген, қаймақ қалқып, сары май алған. Қазақ халқы 
өзінің үлтгық тағамдарын сақтау, дайындауда ешқандай жаңа техника, 
технология пайдаланбаған. Алайда халқымыздың қасиетті дәстүрлік- 
шеберлік технологиясы -  тағамның дэм-татуын, қасиетін жоғалтпай, оларды 
үзақ уақыт сақтауға мүмкіндік берген [2, 3 б.].

Сөздікке аспаздықтың тілдік емес шындығын метафорикалық 
бейнелерін танытатын қазақ жэне орыс тілдеріндегі бейнелі сөздер енеді. 
Семантикасында гастрономиялық саланың түрлі белгілерін білдіретін 
қазақ жэне орыс тілдерінде сөйлеушілердің метафорикасы енген бейнелі 
сөздер (метафоралар) мен сөз тіркестері (идиомалар, бейнелі салыстырулар, 
мақалдар, мэтелдер) лексикографиялық формада сипатталады.

Мысалы, орыс тіліндегі: варёны й  ‘былжыраған (адам туралы)’, 
пресы т ит ься  ‘белгілі бір қажеттікті шамадан тыс қандыру’), дармоед 
‘жалқау, басқа біреудің есебінен өмір сүретін адам’. Қазақ тілінде: nicy -  тура 
мағынасында ‘дайын болғанша пісу’, метафорикалық мағынасы ‘қиындыққа 
үйрену, шыдау’; пісіру  -тура мағынасында ‘варить’, метафорикалық 
‘доводить дело до конца’; буына nicy -  тура магынасында ‘вариться на 
пару’, метафорикалық магынасы ‘становиться заносчивым, высокомерным’; 
кеудесіне нан піскен -тура магынасында ‘на груди хлеб выпечен (у кого-л.)’, 
метафорикалық магынасы ‘гордец, заносчивый человек’[3, с. 46].

Сөздікті қүрастырушылардың алдында қазақ жэне орыс тілде 
сөйлеушілердің метафорикалық элем бейнесінің бөлігі ретінде аспаздық 
бейнелік жүйені экспликациялау міндеті кіреді. Осындай мақсатпен 
материал тақьфыптық айдарларда,«Ас» деп аталатын концептуалды облыста 
орнықтырылады. «Ас»:1.Азық-түлік жэне аспаздық тамақтар: А. Жарма 
тагамдар, Б. Үннан жасалатын тагамдар, В. Еттен жасалатын тагамдар, 
Г. Сүттагамдары... N. Тагамның сипаты мен сапасы. 2. Дайындалган тагамдар:
А. Стряпать, Б. Варить, В. Жарить, Г. Печь, Д. Дайындау субъектісі, Е. Субъект 
сипаты. 3. Тагам кабылдау: А. Есть, Б. Пить, В. Кормить, Г. Қабылдау субъектісі, 
Д. Субъект сипаты. 4. Кухня: А. Локус, Б. Ыдыс-аяқ пен қүралдар [4, с. 76].

Тақырыптық айдарларда лексика-фразеологиялық материал үяшықтарга 
топтастырылады, онда ең жогаргысы лексемалар, бастапқы магьшада аспаздьщ 
саладагы идиома жэне паремия қүрылымына кіретін бейнелік өндірістік 
атауларды білдіретні қүбылыстарды атайды. Мысалы, орыс тілінде МАСЛО
-  қазақша МАИ. Үй жануарының сүтінсн.өсімдіктсрдсн алынатын майлы өнім.

орыс. ПОДМАСЛИТЬ сов. / ПОДМАСЛИВАТЬ несов. Біреуді өзінің 
жагына қарай сыйлықтармен, жылы сөзбен көндіру. -Д ве книжечки, правда, 
вышли, сдана третья, но ведь и в издательстве тоже надо подмаслить:
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рецензентам дать, редактору дать, директора свозить на дачу, поугощатъ, 
да еще править, редактировать рукопись, без этого у  них уж никак! 
(В. Астафьев. Веселый солдат).

қаз. АУЗЫН МАЙЛАУ. Тура мағынасы.: НАМАЗЫВАТЬ МАСЛОМ 
РОТ. Айламен, өзінің жағына қызықтыру, өзінің мүдщесіне қарай тарту.. -  
Абайдан бүрын өзге ел жуандарының ацысын ацгарып аузын ала бермек 
(М. Ә. Абай жолы). Они хотели опередить Абая и перетянуть его на свою 
сторону (М.Ә. Абай жолы).

Орыс. КАК СЫР В МАСЛЕ КАТАТЬСЯ. Оз ләзатымен, берекелі, 
ауқатты өмір сүру. -  Ваша Рива всю жизнь будет жить в хоромах, ходить в 
шелках, ездить в каретах и как сыр в масле кататься. (В. Войнович. Замысел) 

қаз. АҚ МАЙ АУЗЫН АН АҒУ. Тура.: МАСЛО ВЫТЕКАЕТ ИЗО РТА. 
Жить в достатке, изобилии, иметь богатство. -  Кеіиегі ац майды аягымен 
тепкен ел енді цулазыган цу даладан жаужумыр, цозыцуйрыц секілді нәрі 
бар шөптермен цоректенді. (I. Е. Жанталас). Лишь вчера этот народ жил 
в довольстве и полном достатке, словно сыр в масле катался, а теперь 
разбрелся по необъятной степи, питаясь съедобными травами и кореньями 
(II. Е. Жанталас).

Л е к с и к о г р а ф и я л ы қ  у э ж д е м е л і - б е й н е л і  п а р а д и г м а л а р  
презентацияларының қүрылымына келесі бөліктер кіреді: 1) парадигманың 
бастапқы сөзі -  лексема, үяшықтың ең жоғарғысы; 2) оның грамматикалық 
сипаты; 3) бастапқы негізгі мағынасын түсіндіру жэне оның бейнелік 
потенциалының лингвистикалық интерпретациясы (I.); 4) бастапқы 
негізгі мағынасының сурет -сипаты: түрақты сөз тіркесі жэне контекст;
5) Парадигма қүрамындағы тілдің бейнелік қүралдары- лексикографиялық 
бейнелік бірліктердің сөздік мақалалары (II.); 6) лингвокогнитивті түсінік 
беру- метафорикалық модельдерді корсету жэне парадигма бірлігінің 
бейнелік магынасына ауысқан типтік бейнелік танымындарды түсіндіру 
(III.); 7) лингвомәдени түсінік беру (IV).

Қазақ тіліндегі лингвомәдени сөздікке енген тагам атауларының 
уәждемелі-бейнелі парадигмаларын заттық, сындық жэне іс-әрекеттік деп 
белуге болады:

а) іс - әрекеттік парадигмалар: аузын майлау (намазать рот маслом, 
т.е. подмазать); көзмайын тауысу (тратить глазной жир, т.е. без отдыха 
заниматься наукой, творческой работой); көзі іиііп-жеп барады (поедать, 
пожирать глазами, т.е. неотрывно, пристально смотреть); буына nicy, 
семіру (на пару свариться, разбухнуть, разжиреть, т.е. возгордиться, 
становиться заносчивым, высокомерным), кеудесіне нан піскен (на груди 
хлеб выпечен, т.е. гордец, смотрящий сверху вниз) т.б.

б) заттық парадигмалар: цаймагы бузылмаган (нетронутые сливки, 
т.е. дружные, монолитные); ацмай аузынан агу (жир вытекает изо рта,
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т.е. изобилие); бір урты май, бір урты цан (на одной щеке жир, на другой 
кровь, т.е. человек, в котором уживаются противоположные качества); 
аузына су жуцпау (вода не пристает ко рту, т.е. говорить без умолку), 
көңіл су сепкендей басылу (настроению упасть как будто окатили водой, 
т.е. сникнуть); етінен ет кескендей болу (будто отрезать кусок от своего 
тела, т.е. отрывать от себя); етінен ет кесіп беретін кісі (готовый кусок 
мяса от своего тела кому-либо, т.е. готовый оказать помощь любому) т.б.

в) сындық парадигмалар: айрандай уйып отырган (дружные, единые); 
сүттей жарыц (светла, как молоко); абыройы айрандай төгілу (терять 
достоинство, как пролитый айран, т.е. опозориться, осрамиться); 
айрандай аптап (окутать, как айран, т.е. подчинить себе, прибрать к 
рукам;) бидайыцтай куыру (зажать, как кречет в когтях, т. е. дать нагоняй, 
продирать с песком, пробирать) т.б.

Қазақ тіліндегі іс-әрекетті сипаттайтын уәждемелі-бейнелі «пісу-пісіру» 
парадигмалардың бірін мысал ретінде сөздіктен фрагмент көрсетер болсақ, 
«Тагам дайындау» тақырыбына жатады.

ПІСУ (ВАРИТЬСЯ, СОЗРЕТЬ)
1. Бастапқы мағынасы.
Вариться/свариться 1. Сырой продукт в процессе варки доходит до 

состояния готовой пищи. Используется по отношению к блюдам из мяса, 
теста, круп, требующим формирования отдельных изделий из приготовленной 
массы: ет, күріш, палау, манты, бауырсац, иіелпек пісті (мясо, рис, плов, 
манты сварились; баурсаки, лепешки пожарились). Не употребляется по 
отношению к приготовлению чая, бульона) [4, с. 67].

2. Плоды огорода, сада, урожай пшеницы созревают, готовы к 
употреблению.

3. В процессе приготовления кумыса взбалтывание кобыльего молока 
в специальной емкости (куби).

4. В процессе приготовления сливочного масла взбалтывание коровьего 
молока.

5. Вонзить во что-то острие чего-то.
6. Піспек -  предмет, используемый для взбалтывания кумыса или масла.
7. Пісте (бот.) - фисташка
II. Бейнелік мағыналары
1. Ауыспалы. Животные набирают жир, готовы к употреблению.
2. Ауыспалы.. Человек привыкает к трудностям, закаляется (nicy).
3. КЕУДЕСІНЕ НАН ПІСКЕН. Неодобрит.тура.: на груди хлеб 

выпечен. Гордец, важный человек. СМОТРЕТЬ (ГЛЯДЕТЬ) СВЕРХУ ВНИЗ.
4. БУЫНА ПІСУ (СЕМІРУ; ІСІНУ, ШАЛҚАҚТАУ).Тура : на пару 

свариться (разжиреть, разбухнуть, вознестись). Становиться заносчивым, 
высокомерным; возгордиться.
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ПІСІРУ (ВАРИТЬ)
I. Бастапқы иегізгі мағынасы.
1. Варить из сырого продукта пищу.
2. Варить металл.
II. Бейнелік мағынасы
1. Переноси. Довести дело до конца.
2. Переноси. Свари и съешь (Пісіріп же).
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В статье рассматриваются мотивационно-образные парадигмы 
в составе образного лексико-фразеологического поля, отражающего 
метафоризацию концептуальной области «Еда» и эксплицирующего 
систему кулинарных образов в казахском и русском языках. 
Освещаются структурно-семантические и когнитивные параметры 
мотивационно-образной парадигмы как комплексной единицы 
образного строя языка.
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In this article the motivational and figurative paradigms within the 
figurative lexico - phraseologicalfield reflecting metaforization concerning 
to the concept area «Food» and express system o f culinary images in the 
Russian and Kazakh languages are examined. Structural-semantic and 
cognitive characteristics o f the motivational and figurative paradigm are 
considered as a complex unit o f figurative language system.

ӘОЖ 801.811.512.122 

A. O. Тоқсамбаева

TYPKl ФОЛЬКЛОРЫ ЖӘНЕ МӘШҺ YP ЖҮСІП

Бүл мақалада M. Копейүлының ауыз әдебиеті үлгілері (айтыс, 
мацал-мәтел) жэне Орта гасырылық Жүсіп Баласүгын, Махмүт 
Қашқари жэне Ахмет Яссауи сияқты түркі ойиіыларымен рухани 
байланысы соз етіледі.

Айтыс - қазіргі әдебиеттанудағы драма жанрына бір табан жақын келетін 
ауыз әдебиетінің үлгісі. Оның осы табиғатын әдебиет зерттеушілері орынды 
ауызға алып жүр. Тым эріге барсақ, екеуара айтыс М. Қашқаридың «Түркі 
сөздігінде» «Жаз бен қыстың айтысы» түрінде көрініс тапқандығы көне қазақ 
әдебиетінен белгілі. Енді осы үрдіс жаңа қырынан жазба әдебиетінің, оның 
ішінде XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы әдебиетімізде ақындарымыз сүйіп 
қолданған оқиғалы өлеңнің өзіндік бір формасы болды. Бүл арада ақындар 
фольклордан үйреніп қана қойған жоқ, сонымен бірге өзге әлем әдебиетінде 
жоқ поэманың жаңа түрін өмірге әкелді.

Біз алғашқылардың бірі болып, Мэшһүрдің үлттық фольклордағы 
айтыс өнеріне қатысы туралы кеңірек сөз қозғап, оның айтыс өнеріндегі 
жетістіктерін тілге тиек ететін болсақ, онда сол дәуірдегі ақынмен түстас 
Абайдың ақын шәкірттерінің де осы саладағы көркем туындылары 
болғандығы ойға оралады. Атап айтар болсақ, Шәкәрім Қүдайбердіүлының 
«Жайлаубайдың баласымен айтысы», сондай-ақ Түрағүл Абайүлының 
«Түрағүлдың Матай елінің қызымен жауаптасуы», «Әлмағамбет пен қыздың 
айтысқаны», Әубәкірдің «Қайырбек пен келіннің айтысы», «Қыз бен өзі», 
«Бүркітімен айтысы» сияқты айтыстық мысал өлеңдермен бірге, Әріп 
Тәңірбергенүлының «Тэуке мен Үрқия», Уэйіс Шондыбайүлының «Тэуке 
мен Жікібай» сияқты қыз бен жігіт айтысы негізінде жазылған көлемді 
поэмалары арасындағы қазақ ескілігімен жарасымды әдеби үндестікті 
атап өтуге болады. Осы мәселені басқа қырынан алғаш көтерушілердің
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бірі А. Ақтанова өзінің “Мәшһүр-Жүсіп өлеңдеріндегі драма мәселесі” 
атты мақаласында: “Мәшһүр-Жүсіп Көпеев өлеңдерінің негізгі бағыты дни 
философиялық түрғыда келетіні белгілі. Әсіресе, оқиғалы өлендері мен айтыс 
өлендерінде осы бағыт-бағдар айқын байқалады. Оның “Мәшһүр-Жүсіптің 
тьфнағымен айтысы”, «Мэшһүр-Жүсіптің ала қарғамен айтысы», «Жарты 
нан хикаясы», «Шайтанның саудасы» өлеңдері шағын драмалық тартысқа 
қүралған өлендеріндегі драмальщ тартыс пьесадағьщай болмайды. Драмалық 
тартыс өлендегі айтыс элементтерімен байланысты” [1,30 б] деген түщымды 
пікір айтады.

Сөйтіп, қазақ жазба әдебиетіндегі фольклорлық айтыс мүмкіндіктерін 
эр кез арттыруға үлес қосып келген бүрынғы мысал үлгілері кейінірек 
қазақтың айтыс түріндегі төл мысалдарының туып қалыптасуына жол 
салған тэрізді («Ат пен иесі», «Көкқүтан мен шымшық», «Қарашекпен мен 
қасқьф», «Жүманазар мен домбыра», «Тоқты мен қасқыр», «Темірбай жырау 
мен сиьф», «Бабақбай мен қасқыр», «Ыдырыс пен тайлақ» т.б.). Бүлардың 
шығарушысы белгісіз болғанымен, кейінгі әдеби айтыстарда белгілі 
ақынның, яғни шығарушысының атымен аталуының өзі оның ендігі жерде 
фольклорлық емес, әдеби туындыға айналғандығының толық куәсі болады.

Өзіне дейінгі жазба әдебиетіндегі айтыстардан өзгеше мазмүнға 
қүрылған М. Көпейүлының бір айтысы «Күйеу Мағзүм мен аруақтар» деп 
аталады. Бүл айтыс Мәшһүрдің қаламынан шыққан барша жазба айтыстары 
ішіндегі ең тылсымды, ең бір романтикалық мистикаға оранып, бүған дейін 
нақты өмірілік оқиғаның негізінде туындаған “Мешіт зары” өлеңінің өнделген 
нүсқасы немесе оның ең алғаш шығармашылықпен поэтикалық барлануы 
деудің біріне кейін әдебиет тарихын зерттеушілердің тоқтам жасайтын кезі 
келер. Бүл арада біз тек осы екеуінің түп негізі бір екендігін ғана көрсетіп 
отьфмыз. Осы арқылы ақын ислам дінінің кейбір жетесіз жандар тарапынан 
өз өңірінде қорлануын сездіріп, нақты адамдардың аттарын ауызға алады.

Баянауылдағы мешітті жөндеуге деген ақша желініп қойып, осы іске 
бастамашы болғандар кейін шын дерегін тексерген кезде бір-біріне сілтеп, 
шын кінэлі жан табылмайды. Осыған ыза болған Мәшһүр осы тақырыпқа 
екі рет айналып соққан сияқты.

Бабаларымыз айтыспен бірге небір тарихи жырларды да көнеден бізге 
жеткізді. Осы түрғыдан алғанда «Оғызнаме» аңыз-жыры түркі-моңғол 
халықтары эпикалық аңыздауларының көне үлгісі тэрізді. Көне сарындар 
қазақ жазба ақындарының шығармашылығында қайтадан бой көтеріп, 
әдеби үдерісіміздегі өнімді бір салаға айналды. Олардың тарихи тақырыпқа 
жазылған туындыларындағы ертеден келе жатқан сарындар ХІХ-ХХ ғғ. діни- 
ағартушылық ағым өкілдерінің ислам әдебиетінің дәстүрлі канонданған тарихи 
қаһармандарымен үндесіп, тіпті қазақ эдебиетінің бүрынан келе жатқан төл 
туындысындай жымдасып кеткендігін олардың шығармашылығы бойынан



айқын аңғара аламыз. Осы түрғыдан қарастьфар болсақ, онда діни шежірелік 
тарамдау Мэшһүрде біршама комескі, Шэдіде айқын таныльш отырады.

Біз ау ызға алған кезендегі ақындар ту ындыларындағы Пайбамбарымызды 
үлықтауда академик Р. Бердібайдың айтуы бойынша: 1) «киелі ақша 
бүлт», 2) «жауырындағы мор», 3) «отқа салса күймейді», 4) «Түс кору»,
5) «Қаһарманның киелі (магиялық) әрекеті», 6) «Жеті қат кок», 7) Пырақ 
сияқты жеті сарны бар [2,30 6] екендігіне көз жеткіземіз. Осындай ислам 
әлеміне тэн сарындар М. Көпейүлында діни дастандарында да бой көрсетеді.

Үшінші бір айта кетер мэселе Жүсіп Баласағүнның «Қүтадғы білігі» 
мен Махмүт Қашқаридің «Диуан ат түркінде», Ахмет Яссауидің «Даналық 
диуанында» түркінің ежелден тамыр тартқан ауыз әдебиеті дәстүрінің де, 
бізге белгілі жэне белгісіз халық шығармаларының үлгілері де молынан 
кездеседі. Осы жарасымды үндесік араға ғасырлар салып, XIX-XX ғғ. діни- 
ағартушылық ағым өкілдерінің шығармашылығында бой корсете бастады. 
«Қүтадғы білікте» белгілі бір өмір қүбылыстары түрліше дәстүрленген 
халықтық үғым, наным-сенімдер түрғысынан бағаланып отырады, қазіргі 
үлттық даналықтармызбен үндесетін мақал-мәтелдер, нақыл, қанатты 
сөздер де жиі қолданылады. Бүлар ондағы өлең қатарларын айрықша ажарға 
бөлейді. Осыны сезгендіктен жьфаулар мен ақындар XX ғ. басына дейін осы 
дәстүрлі өлеңдік үлгіні не бір тармақтық-мәтел түріндегі, не екі тармақтық- 
мақал түрінде не болмаса, торт тармақты -  билер тақпағы түрінде кеңінен 
қолданып келді. Бүл эр ақын үлт әдебиетінде бүлжытпай сақтайтын әдеби 
заңдылыққа айналды. Біздің әдебиетіміз Жүсіп Баласағүнның шешендік ой 
толғауын өзіне серік ете білді. Әлі де серік етіп келеді.

Енді Мэшһүр өлеңдерінде кездесетін осындай тармақтық, қос жолдық 
үлгінің, билер тақпақтауының кездесуін мольшан байқаймыз. Созіміз дәлелді 
болуы үшін осылардан бірді-екілі мысал келтіре кетелік.

• Қүдайдың жақсылығы басында түр.
• Жақсы-жаз,жаман адам-зымыстан қыс.
• Оңдьфмас мынау қойшы бізді бағып,
• Сіңбей түр ішкен тамақ бойға жағып.

Немесе
• Өз жүртын оңған барма жатқа сатқан,
Ерді елдің пайдасы үшін хақ жаратқан.
Ойлайтын елдің қамы ерді жібер,
Жерінен суырып алып көрде жатқан.
Біз келтірген өлең орамдарынан ертедегі өткен Жүсіп Баласағүн, 

Махмүт Қашқари жэне Ахмет Яссауилердің қанатты сөздерді өз дэуірінде 
қалай мол пайдаланса, олардың занды мүрагерлері XIX ғ. соңы мен XX ғ. 
басындағы қазақ ақындары да сонша молынан пайдаланғандығын сол дэуір 
әдебиетіндегі шығармалардан көптеп кездестіреміз.
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Дүние жүзіндегі халықтардың дәстүр, салт-сана, тіл жақындығынан 
туатын ауыс-түйістер фольклорлық мүраның тағы да бір ауқымды саласы 
болып табылады. Мүны ғылыми терминмен “тарихи-мэдени типология” 
деп атауға болады. Көршілес шығыс елдерінен ауысқан шығармаларды 
осы топта алып қарау керек. Арғы түбі араб, парсы, үнді елдерінен тараған 
көптеген сюжеттік-фабулалардың қазақ арасына танымал болуының мэні 
осында. «Сейфүлмәлік», «Жүсіп-Зылиқа», «Таһир-Зухра»,«Ләйлі-Мәжүн», 
«Баһрам», «Торт дэруіш», «Тотынаме», «Хамуснаме», «Рүстем-дастан», 
«Ескендір Зүлқарнайын» секілді жыр аңыздар, Орта Азия, Орта Шығыс 
елдерімен рухани, мәдени байланыстың күшеюі әлемінің ғажайып ертегілері 
«Мың бір түннің» тікелей эсерімен ауызша да, жазбаша да кеңінен мэлім 
болған туындылар - өз алдына бір бөлек болса, қазақ жеріне ислам дінінің 
таралуы арқылы шығыс халықтары шығарған көркем әдеби жәдігерлердің 
көптеп тамыр артуына септескен. Ислам дүниесінің қасиетті кітабы 
“Қүранның” ішіндегі аңыздар мен тәмсілдер, мысалдар мен ғибраттар, 
даналық, имандылық сөздері түркі жүртының тағылым алатын, рухани жан 
дүниесін тазартатын, адамшылық тәлім-тәрбие алатын дәріс-сабақтарына 
айналды. Бүл қатарда XIX г. мен XX ғ. басындағы қазақ әдебиетіндегі 
діни-ағартушылық ағым ақындарының шығыс кітаптарынан ауысып 
келген қаншама сюжеттік негіздерді қазақ табиғатына жақыдатып, жаңаша 
қүлпыртып сөйлегенін де айтуымыз керек. Қазақ даласына ертек, аңыз 
болып тараған хисса-хикаялардың барша түп төркіні шығыстық екенін айна- 
қатесіз дәлелдейтін эдеби мысалдар оте мол. Қазақтың белгілі шайырлары 
Шэді, Жүсіпбек, Ақылбек, Ақыт, Ораз молда, Майлы, Мүсабек, Нүралы, 
Түрмағамбет жэне М. Көпейүлы қисса, дастандарының сарыны шығыс 
халықтары арқылы келгені дэлелдеуді керек етпейді. Бүл біз келтірген 
мысалдар қазақ фольклоры мен жазба әдебиетінде тегі мен түбірі бір 
шығыстан өрбіген көркемдік қазынаның аса қомақты екенін корсетеді. 
Сондықтан бүларды жекелеп те, тақырыптық, оқиғалық жүйемен топтап та 
шолып, тексеріп шығу елдік мәдениетіміздің терең қабаттарын танып білу 
үшін аса қажет дүние. Діни тақырыпқа жазылған қиссалардың бүрын қазақ 
арасында зор даңққа ие болғанын да үмытуға болмайды. Олардың мәтіндері 
бүгінгі талғампаз оқушы қауымның рухани-мәдени игілігіне айналуы 
тиіс. Барлық рухани мүраны игергенде ғана дамыған елу елдің қатарына 
қосыламыз деп отырған үлтымыздың адамзат өркениеті жолындағы орны 
мен мэнін санаға сіңіріп, табиғи дамудың болашағына соқпақ салуға болады.

Түрік халықтарының фольклорлық мүрасындағы үндестіктер, 
сарындастықтар, түбірлестіктер біз атап көрсеткеннен анағүрлым көп екендігі 
белгілі жайт. Түркі халықгарының ауыз әдебиетіндегі адамзаттық ортақ сипат 
алатын тарихи-типологиялық үқсастықтарды сөз етпегеннің озінде соншальщ 
мол ескерткіштің XIX г. мен XX ғ. басындағы Орта Азия әдебиетінде бір
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арнадан тарайтынына көз жеткізе аламыз. Қазақ ақындарьшьщ қиссасы мен 
дастандары қырғыз бен қарақалпақ әдебиетінің дамуына түсау болғандығын 
ендігі жерде жасырып жабуға болмайды. Олардың тілін Қазан төңкерісіне 
дейін АҚШ пен Англия тілші ғалымдары қазақ тілінің диалектісі деп 
қарастырғандығы, кейбіреулері элі күнге осы пікірді қолдап келе жатқандығын 
естен шығармауымыз керек. Мүның ғылым үшін маңызы өте-мөте зор.

Сол үнгін жазба әдебиет мен фольклордың барша жанрындағы үқсастықгар 
мен өзгешеліктер зандылықтарьш ашатьш терең зерттеулер жасалуы керектігі 
түсінікті. Осы кезге дейін осыған байланысты жүйелі де бірізге түскен 
ғылыми жүмыстардың жеткілікті жүргізілмегені белгілі. Оның объективтік 
те, субъективтік те себептері бар. Түрік халықтарының көбі ғасырлар бойында 
өзге империялардың отары болып келгендіктен, тілі, тарихы, тағдыры жақын 
туыстас халықтармен еркін мәдени-рухани қарым-қатынас жасауына еш 
мүмкіндік болмады. Түрік халықтарын әлемдік деңгейдегі озық оқу ға, білімге, 
өзара ынтымаққа шақырған діни-мәдени ағартушылар мен ойшылдарды 
пантүрікшіл деп “қаралап”, жазалау отаршыл Ресей тарапынан дәстүрлі дағдыға 
айналды. Озық елдерден қалмайық, білімге үмтылайық деп барша түркі жүртын 
үндегені үшін қырым-татар үлтының адал перзенті Исмаил Гаспаралыға 
“пантүрікнгіл” деген айып тағылып, артына қалдырған мүрасы ондаған жылдар 
бойында баспа жүзін көрмей, жүрттан тасаланып үсталды. Қазақтың ағартушы 
күрескер ақын, жазушылары Ахмет Байтүрсынов, Міржақып Дулатов секілді 
отаншыл азаматтар тоталитарлық экімшіл-эміршіл жүйенің жазықсыз қүрбаны 
болды. Оның үстіне түрік халықгарының қолданып жүрген эліппесін зорлықпен 
жиі өзгерту де өзінің «нәтижесін» берді. Біреулері славян кирилица, екіннгілері 
араб, үшіншілері латын әріптерін қолданатын халықтар өзара түсінісуден 
қалды. Ал осы алфавиттерді түрік халықтарының тілдік ерекшеліктеріне 
сэйкестендіру мэселесін шешуге де мүмкіндік тудьфылмады. Барша үлт 
тәржімесіз түсінетін Мэшһүр, Шэді төре сияқты ақындар қалыптастьфған 
діни терминология өзге түркі халқы түгіл өз үлтына түсініксіз бола бастады. 
Соның салдарынан бүл халықгар бірінің жазуын екіншісі оқи алмайтын халге 
душар болды. Терминологияны бір ізге түсіру жөнінде сөз көтерудің “қылмыс” 
саналған кездер жүрт жадында. Мүның бэрі ғылымды да, шындықты да белден 
басып, зорлықты ғана «тиімді» тәсіл деп қараған империялық саясаттың 
көрінісі болатын. Ғылымға, соның ішінде фольклортануға, діни әдебиетке 
жасалған қиянатты жою, түрік халықтарының фольклорлық қазынасы мен діни 
әдебиетін толық эрі жан-жақты зерттеу кезеңі туьш отьф. Оның бір қүрамдас 
бөлігі болып М. Көпейүлының артында қалдырған әдеби мүрасы жатады. Оның 
жалпы түркілік фольклормен, шығыстық сарындармен үндестігін жан-жақты 
саралап шығыуымыз керек.

М. Көпейүлының туындыларындағы ежелгі мифтік түсініктермен 
үндестік оз алдына жеке зерттеу тақырыбы болса да, мақаламызда ол
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туралы өз ойымызды алға тартуды жен деп таптық. Көптеген аспани 
(космогониялық) жэне тотемдік мифтерде тірінің өліге айналуының басты 
себебі қатты шаршағандық болып келеді. Мүндай қүбылуды алғашқы 
жағдайға қайта оралу деп айтуға болмайды. Қатгы шаршаған мифологиялық 
кейіпкер қозғалуға шамасы келмегендіктен тасқа айналып, тыныш табады. 
Мысалы, шаршап жатып, үйықтап кеткен батыр жайындағы қазақ мифін 
алайық... Атақты ақынымыз С. Сейфуллин бүл мифті былайша баяндайды: 

Болыпты баяғыда Жеке батыр...
Тау бағып жатады екен тігіп шатыр.
Бір күні қарауылда қалғып кетіп,
Сол батьф бүгінгіше үйықтап жатыр.
Сол батьф бүгінгіше бір үлкен тау,
Көз жүмған көкке қарап сыры үлкен тау.

“Үйықтаған батыр” дейді таудың атын,
Адамша көлбеп жатқан қыры үлкен тау.
Батырдың қьфыққа таяу келген жасы,
Денесі биік жота, таудай басы.
Сақалы төсін жапқан, қыр мүрынды,
Киюлі баста жатыр дулығасы.

Аңызда айтылатын хабар, оқиға еш күмэн туғызбайды, өйткені оның 
түп негізі -  тарихи шындық. Бүл біріншіден. Екіншіден, аңыздың мазмүнын 
растайтын дерек ретінде келтіреді. Осындай ислам аңыздарын М. Көпейүлы 
дастандарынан молынан табуға болады [3,186 6]. Мәшһүр -  Жүсіптің діни- 
аңыздар негізінде жазған романтикалық туындыларында исламға дейінгі, 
исламның туу дәуіріндегі адамдардың жэне XX ғасыр басындағы алаш 
азаматтарының дінге беріктігін, адамға тэн нэзіктігін шынайы бейнелеумен 
қатар, шындық өмірде орын алуы мүлде мүмкін емес, оғаш оқиғаларды 
періштелер мен ғажайып күштерді, жан -  жануарларды т.б. шеберлікпен 
шығарма композициясына енгізіп, алдына қойған шығармашылық мақсатына 
қол жеткізгеніне куэ боламыз.
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В данной статье рассмат риваю т ся вопросы образцов 
фольклористики айтысов, пословиц и поговорок в произведениях 
М. Копеева, а также духовная связь с великими мыслителями турков 
среднего века как Ж. Баласагун, Махмут Кашгари и Ахмет Яссауи.

This article is about M. Kopeev’s works and their place in a folk  
literature. The author considers M. Kopeev’s works connectingwith works 
o f the Turkish thinkers such as Zh. Balasaguny, M. Kashkari, A. lassauy.

УДК8Г37

H. А. Шахметова, К. К. Нукенов

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЖЫЛҚЫ» /  
«ЛОШАДЬ» В КАЗАХСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

В настоящей статье описывается лексико-семантическое поле 
«Жылцы» /  «Лошадь» в казахском и русском языках. Структурно
семантические характеристики исследуемого языкового яв.пения 
определяют особенности мировидения того или иного народа.

Понятие семантического поля связано с именами И. Трира и
В. Порцига [1]. Полевый подход получил широкое распространение 
в современной лингвистике. Это -  парадигматические поля (И. Трир,
Э. Косериу), синтаксические (В. Порциг и JI. Вайсгербер) и функционально-
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семантические (А. В. Бондарко). Такой подход является необходимым для 
того, чтобы представить систему языка как совокупность полей, имеющих 
многоуровневый характер. Этим объясняется актуальность выбранной нами 
темы.

Целью научной статьи является описание лексико-семантического поля 
«Лошадь» / «Жылқы» в казахском и русском языках.

Вначале обратимся к лексикографическим источникам.
В словаре тюркизмов лексема ‘лошадь’ обозначает животное, ходящее 

в упряжи или под седлом. В казахской культуре слово ‘лошадь’ образуется 
от ‘лошя ’, уменш. от турецкого ‘алаиш ' (низкая, мелкая порода лошадей). 
Ученый П. Мелиоранский считал лошадь древнейшим заимствованием из 
турецкого (еще в до монгольский период). Н. Дмитриев также относит лошадь 
к заимствованием из тюркского: «Азербайджанский алаша ‘кляча \ чувашский 
‘ляшя’ и татарский ‘алаша’ ‘мерин -  извозная лошадь’. Русское ‘лошадь’, 
вероятно, произошло из комбинации алаша + ат (мерин + лошадь), причем 
первая буква «а» выпала, поскольку оказывалось в безударной позиции. 
Такую же этимологию слово ‘лошадь’ предлагал и Ф. Корш» [1, 223].

В историко-этимологическом словаре П. Я. Черных, слово «лошадь» 
имеет значение ‘крупное однокопытное животное, используемое для 
перевозки людей, грузов’. По Далю, «вообще конь; особ, не жеребец и не 
кобыла, мерин». Прилагательное ‘лошадиный’, -ая, -ое; ср. безлошадный, 
-ая, -ое. В говорах ‘лошевод’ -  «конокрад». Также ‘лошак’ -  «помесь 
жеребца и ослицы». В других славянских языках ему соответствует 
слово конь. Ср., однако, украинская ‘лоша’, род. ‘лошатн’ -  «жеребенок», 
‘лошак’ -  «молодой конь», ‘лошиця’ -  «кобыла». Древне-русское ‘лошадь’, 
‘лошадька’, ‘лошакъ’ -  с XIII в.; в новогородских берестяных грамотах: 
лошакъ. Прил. ‘лошадиный’ в словарях -  с 1731г.; безлошадный известно 
с XVII в. Тюркское слово, широко распространенное в тюркских языках (и 
как тюркизм -  в других языках Восточной Европы). Ср. казахско-татарский, 
башкирский ‘алаша’ -  «мерин»; азерб. ‘алаша’ -  «кляча». Иногда в сочетании 
с ат -  «лошадь», «конь»: ног. ‘аласа ат’ -  «мерин». Ср., кроме того, Радлова: 
крымско-татарский, казахско-татарский ‘алаша’ -  «мерин» (то же алаша 
ат); османский (турец.) ‘алаша’ -  «лошадь другое животное, приученное к 
седлу». Из тюркских языков это слово получило широкое распространение 
на Кавказе ср. осетинский ‘аласа’ «морин» (иногда в полушутливом тоне -  
«лошадка») [2, 493].

Лошадь воспринимается русским народом как очень сильное и здоровое 
животное. Отсюда выражение: лошадиное здоровье (то есть очень крепкое), 
лошадиная доза (то есть очень большая доза). В бытовой жизни лошадей 
сравнивают с человеком. Например: работает как лошадь (человек, который 
много и без отдыха работающий), темная лошадка (называют человека, чей
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характер скрыты и неясны), не в коня корм (бесполезная трата на кого-либо 
или что-либо), конь не валялся (ничего еще не сделано, до начало дела еще 
далеко). В пословице старый конь борозды не испортит, утверждается, 
что опытный человек не испортит дело, за которое взялся. Если нужно 
сказать, что каждый может ошибиться, то используют выражение «конь о 
четырех ногах, да спотыкается». Если надо сказать, что не следует слишком 
придираться к подарку, то говорят «дареному коню в зубы не смотрят». Также 
стоит упомянуть традиционные запреты и приметы у казахов: «Не подрезай 
хвост у лошади (хвост отрезают лошади покойного)»; «Не поглаживай 
новорожденных животных (остановятся в росте)»; «Не перешагивай через 
лежащий скот (сломается позвоночник или волк съест)». Когда путник, 
собираясь в дорогу, седлает коня, в этот момент раскладывает кумалак 
(значит, будет удача), или бросают за лопаточные хрящи овцы (лошадь быстро 
пройдет дорогу). Если лошадь всхрапывает, значит, она вспотеет; если лошадь 
на привязи расчесывает хвост -  предстоит дальняя дорога; если идущие рядом 
лошади кусают друг друга -  дорога будет короткой; если ездить, повесив «кәрі 
жілік» на седло, -  не тронет никакая беда; если лошадь вздыхает, то погода 
изменится; если лошадь часто ржет, начнется буран; если лошадь зимой 
ржет, шевелит губой, скоро потеплеет, снег начнет таять; если летом лошади, 
поднявшись на возвышенность, собираются в табун, зима будет холодной.

Виды лошадей у казахов дифференцировались по возрасту и по полу. 
Молодняки делятся: жеребенок (цүлын) -  молодняк кобылы; джебага 
(жабагы) -  молодняк в возрасте от шести до одного года; тай -  молодняк в 
возрасте свыше одного года. Следом кобылы: цүнажын байт ал -  кобылица 
в возрасте от двух до трех лет; донежін иіыгар -  кобылица в возрасте трех 
лет; донежін байтал -  кобылица в возрасте свыше трех лет; бесті бие -  
кобылица-пятилетка; цасабалы бие -  кобылица в возрасте от семи до восьми 
лет. Также жеребцы (айгыр): цүнан айгыр -  жеребец в возрасте свыше двух 
лет; донен айгыр -  жеребец в возрасте трех лет; сәурік айгыр -  жеребец в 
возрасте от трех до четырех лет; бест; айгыр -  в возрасте пяти лет; сака 
айгыр -  жеребец в возрасте свыше одиннадцати лет.

У славянцев мерин -  кастрированный конь; жеребенок -  детеныш 
лошади; кобыла -  взрослая лошадь-самка; иноходец -  лошадь, которая ходит 
иноходью; рысак -  породистая упряжная лошадь с быстрым ходом; скакун
-  породистая верховая или беговая лошадь; маштак -  низкорослая, резвая и 
крепкая казацкая лошадь; кляча -  слабосильная, тощая, заморенная лошадь. 
Если поверить легенде, молодую лошадь держат одну в яме или в загоне. 
Все, кроме хозяина, бросают в нее камнями. Только он один обращается с 
ней ласково и кормит. Таким образом, лошадь учат доверять только одному 
человеку и бояться всех остальных. Этим можно объяснить иногда тяжелый 
нрав породы.



серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3 225
$»л«і5»л«і3>лдаэхл«і5»л«і3>лдаэ>л«і5»л«і3>лдаэхл«і5̂

Испокон веков казахи разводили четыре вида скота -  овец, верблюдов, 
крупный рогатый скот и лошадей. Не зря они заявляли: «Главное наше 
богатство состоит в лошадях; мясо и кожа служат нам лучшей пищей 
и одеждей». По наблюдениям Ч. Валиханова, «в жертву приносим и 
приносят... по преимуществу лошадей, верблюдов и баранов» [3, 83-89]. 
Обыкновенно, принося жертву, киргиз в молитве описывает приметы 
приносимого животного. В эпопее М. Ауезова «Путь Абая» повествуется
о том, что в прошлом веке коня умершего облачали в траур, и это было 
неотъемлемой частью похоронного обряда казахов. По обычаям коня 
умершего человека готовят заблаговременно, седло надевают наоборот, 
на коня развешивают одежды его хозяина, оружие. На самом верху кладут 
головной убор покойного хозяина, коня обвязывают арканом, отрезанным 
от его дома (от юрты). Оплакивая покойника, подстригают хвост и гриву 
коня, и самого такого коня называют «траурным конем». На этом коне 
нельзя ездить верхом, на один год его отпускают в табун. Через год его 
режут на поминках по покойному. Когда его режут, казахи Среднего жуза 
поют обрядовую песню о по к о й н о \ і - жг; /да я у (причитание). Облачение коня 
в траур считается выражением почестей умершему человеку. Также было 
поверье, что грива и хвост лошадей оберегают от злых духов и опасностей. К 
колыбели привязывают волосы из гривы и хвоста лошадей. Вырывают волос 
из гривы, челки лошади и, завернув в тряпочку, в виде тумара (талисмана) 
одевают на шею ребенка. Наглядный пример можно увидеть в фольклоре. Вот 
что сказал заговоривший человеческим голосом конь Козы в поэме «Козы- 
Корпеш -  Баян-Сулу»: Когда волос из моей челки сожжешь, тогда я окажусь 
перед тобой [4, 456]. Также считали, что плеть (камча) -  оружие всадника, 
и она обычно пропитана потом коня, к такой плети боятся приблизиться 
бесы и всякая нечистая сила, и поэтому камчу вешали у изголовья молодых 
женщин. Таким образом, лошади полезны не только в сельском хозяйстве. У 
кочевников сложилась своя жизненная наука-знание о лошадях. Как система 
она складывалась на протяжении долгих веков. Древний у кочевников культ 
коня слился с позднейшими культовыми системами. Поэтому в тех, по 
преимуществу архаических сюжетах, где как помощники и саратники героев 
фигурируют кони, они либо даны герою отцом, либо найдены в родовых 
табунах. Подвиги коня в богатырской и волшебной сказке не под силу самому 
герою. Конь побеждает в байге, достает с озерного дна чудесный котел, 
освобождает хозяина из зиндана. Сплав бытового и чудесного, обихода и 
героики типичен для образов боевых коней батыров и в героическом эпосе. 
Тайбурыл, Байшубар, Тарман, Кара-Каска -  кони Кобланды, Алпамыса, 
Ер-Таргына, Камбара -  схожи со сказочными конями. Образ коня в эпосе 
параллелен образу героя по действию, настроению и переживанию. Правда, в 
казахском эпосе кони не рождаются и не умирают одновременно с героями.
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как в эпосе Тувы, Шорни или Алтая. Это уже пройденный этап в казахской 
эпической традиции. Но в воинском подвиге конь и батыр -  соратники. 
Вспомним Байшубара, коня Алпамыс-батыра. Попав в плен вместе с 
Алпамысом, он бьется в железных калмыцких сетях. Не выдерживают, рвутся 
сети, и освободившийся конь выручает батыра. В эпосе конь по духу ближе 
к человеку, чем в волшебной сказке. В нем сильно чувство чести. «Лучше 
смерть, чем поражение», -  говорит Тайбурыл. Сильны привязанности 
Бурыла: он готов на все ради вскормившей его Кортки, жены героя. [4, 456]

В русском фольклоре конь -  верный спутник былинных персонажей. 
Чаще всего русские богатыри. Неудивительно, что с лошадью многое 
связано в русском фольклоре. В былинах и сказках встречаются сюжеты о 
конях, разговаривающих человеческим голосом, спасающих жизнь своего 
хозяина. Среди них -  знаменитый Конек-Горбунок -  маленькая некрасивая, 
горбатая лошадка, обладающая волшебной силой, способностью моментально 
перелететь со своим седоком очень далеко: за тридевять земель, в тридесятое 
царство. Также можно привести пример известного сказочного персонажа -  
Сивка-Бурка. Сивка-Бурка появляется героем, где бы тот ни был, по первому 
зову. В истории многих персонажей лошадь или боевой конь играет не 
последнюю роль. Иногда и сама лошадь становится героем литературного 
произведения, как, например, в рассказе Л. Н. Толстого «Холстомер. История 
лошади». Герой -  старый мерин, который доживает последние дни в табуне 
графа Бобринского. Его старость вызывает негодование и презрение у 
других лошадей. Табун гоняет старого мерина. Но его узнает старая кобыла 
Вязопируха: «Да это ведь Холстомер, прозванный так толпою за длинный и 
размашистый ход, которому не было равных в России. И герой рассказывает 
историю о своей жизни. Персонаж рассказа А. П. Чехова «Лошадиная 
фамилия» никак не может вспомнить «лошадиную» фамилию Овсов (слово 
произошло от названия корма лошадей -  овса). «Мертвые души» Н. В. Гоголя, 
где рассказывается о трех лошадях, которые стали поэтическим символом 
России. Согласно верованиям древних славян, конь -  символ добра и счастья. 
Мудрость богов являлась людям через это животное. В славянской народной 
мудрости гласит: «конь, мой конь, ты мой верный друг. Конь мой, вся моя 
надежда», «добрый конь подо мною, господь надо мною», «помилуй, господи, 
коня и меня». Чаще приписывали особую силу оберегам в виде фигурок коня, 
их носили у левого плеча на цепочке. Оберегали себя, таким образом, не только 
крестьяне, горожане, но и герои -  былинные герои, защищавшие границы 
родной земли от нашествия бесчисленных врагов. Для них конь являлся не 
просто оберегом, это был их верный друг, предупреждающей своего хозяина
об опасности. Например, ржет, бьет копытами, чтобы разбудить богатыря.

С давних времен значения коня в жизни человека огромно, в особенности 
для кочевника, ибо конь дает главное -  движение, что определяет жизнь
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человека. В иерархии животных конь держит первенство. Конь всего образец
-  идеал всех качеств: прямоты, гладкости, зеркальности, чистоплотности и 
др. Кочевники мыслят и ощущают мир конем и рассуждают о себе через 
коня, они словно «приросли» к коням.
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Бул мақалада «Жылқы» /  «Лошадь» лексико-семантикалъщ 
ңурылымы сипатталады. Соның негізінде цазац ж эне орыс 
хальщтарының улттьщ ерекшеліктері айцындалады.

The formation o f  lexical semantic field  «Жылқы» /  «Лошадь» is 
characterized in this article. On this base are described national Kazakh 
and Russian features.
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

В настоящей статье рассматривается когнитивный аспект 
изучения терминов. Когнитивную основу терминов составляют 
имена собственные.

Язык отражает окружающий человека мир. Знания о мире, полученные 
человеком в познавательной деятельности, хранятся, обрабатываются и 
интерпретируются в языковой форме. Одним из средств мировосприятия и 
мировидения являются онимы.

Имена собственные пронизывают все сферы человеческой деятельности. 
Они присущи всем языкам.

Имя собственное (калька лат. nomen proprium; оним -  от греч. 
onoma, onyma -  имя, название) -  слово, словосочетание или предложение, 
которое служит для выделения именуемого объекта из ряда подобных, 
индивидуализируя и идентифицируя данный объект [1, 473].

Каждый человеческий язык имеет имена собственные. Все словарные 
составы делятся на два основных класса слов -  имена нарицательные и 
имена собственные. Поэтому имена собственные относятся к разряду 
лингвистических универсалий.

А. В. Суперанская называет три признака, которые различают имена 
собственные и имена нарицательные: «Основные отличительные признаки 
собственного имени заключаются в том, что: 1) оно дается индивидуальному 
объекту, а не классу объектов, имеющих черту, характерную для всех 
индивидов, входящих в этот класс; 2) именуемый с помощью имени 
собственного объект всегда четко определен, отграничен, очернен; 3) имя 
не связано непосредственно с понятием и не имеет на уровне языка четкой 
и однозначной коннотации» [2, 324].

Деление слов любого языка на имена собственные и нарицательные 
является одним из основных подразделений его лексики. У тех и у 
других имен есть свое особое назначение, свои задачи и функции. Имена 
нарицательные помогают познавать мир, объединяя окружающие объекты в 
классы однородных. Имена собственные присваиваются в индивидуальном 
порядке каждому предмету, имеющее свое имя нарицательное. Предмет, 
обозначенный именем нарицательным, неопределен и неограничен.

И мена собственны е, имея в своей генеалогической  основе 
нарицательное слово, зачастую в синхронном варианте демонстрируют
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достаточную прозрачность внутренней формы, вскрывающей апеллятивное 
первоэлементное значение компонентов. Таковы, например, имена в 
казахском языке. Причем, «среди них имеются имена, образованные от 
всех категорий лексики». Они «говорящие», ср.: Айдос (ай - «луна»+дос
-  «друг»). Бота («верблюжонок»), Айдай («как луна»), Алма («яблоко»). 
Алтын («золото»), Аманжол (аман «быть живым - здоровым»+жол «дорога»), 
Жолшыбай («в пути») и др.

Как пишет Т. Д. Джанузаков, «основной состав казахской антропонимии 
отражает культурно-историческую жизнь народа, начиная с древнейших 
времен и до наших дней» [3, 3]. А. Кайдар приходит к заключению, что 
«собственные названия могут заключать в себе информацию о расселении 
и этническом составе народов, данные о материальной и духовной культуре, 
отражать религиозное мировоззрение и верования, обычаи, обряды и другие 
сферы духовной и социальной жизни народа» [4, 158].

Представим это в таблице на примере терминов, относящихся к сфере 
«Физика»:

Термин Содержание Имя собственное в основе
Англ. Voltmeter 
Рус. Каз. вольтметр

Вольтметр -  измерительный 
прибор непосредственного 
отсчёта для определения 
напряж ения или ЭДС в 
электрических цепях.

А л ессан дро Д ж узеппе А нтонио  
А настасио Д ж еролам о Умберто  
Вольта (1745-1827) -  итальянский 
физик, химик и физиолог.

англ. galvanometer 
рус. каз. гальванометр

г а л ь в а н о м е т р
в ы со к о чу встви тел ьн ы й  
прибор для измерения малых 
постоянных и переменных 
электрических токов.

Луидж и Гальвани (1737-1798) 
итальянский врач, анатом, физиолог 
и физик.

англ. ampemieter 
рус. каз. амперметр

амперметр -  прибор для 
изм ерения силы  тока в 
амперах.

А ндре-М ари Ампер (1775-1836) 
-  знаменитый французский физик, 
математик и естество-испытатель.

англ. Bose-Einstein's sta
tistic
рус. статистика Бозе - 
Энштейна
каз. Бозе -  Энш тейн 
статистикасы

с т а т и с т и к а  Б о з е  
-  Э й н ш т е й н а  - в
статистической механике 
определяет распределение 
тождественны х частиц с 
нулевым или целочисленным 
спином
(т а к о в ы м и  я в л я ю т с я , 
например, фотоны атомы 
гелия-4) по энергетическим 
у р о в н я м  в с о с т о я н и и  
т е р м о д и н а м и ч е с к о г о  
равновесия.

Ш атьендранат Бозе (1894-1974) 
индийский физик.
Альберт Эйнштейн (1879-1955) 
физик-теоретик, один из основателей 
современной теоретической физики.
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англ. method of a Dopier 
рус. метод Доплера 
каз. Доплердің әдісі

метод Доплера метод 
обнаружения экзопланет, 
и з в е с т е н  т а к ж е  к а к  
спектрометрическое 
и з м е р е н и е  л у ч е в о й  
( ра диа льной)  скорости  
звёзд.

К ристиан Д оплер (1803-1853)  
австрийский физик.

англ. Wilson cloud cham
ber
рус. камера Вильсона 
каз. Вильсон камерасы

камера Вильсона один из 
первых в истории приборов 
для регистрации следов 
(треков) заряженных частиц.

Чарлз Томсон Риз Вильсон (1869- 
1959) -  шотландский физик.

англ. Faraday's constant 
рус. постоянная Фарадея 
каз. Фарадей тұрақтысы

п о с т о я н н а я  Ф а р а д ея
-  ф у н д а м е н т а л ь н а я  
ф изическая постоянная, 
определяющая соотношение 
между электрохимическими 
и физическими свойствами 
вещества.

М айкл Ф арадей (1791 - 1867) -  
английский физик-экспериментатор 
и химик.

англ. Culon's law 
рус.закон Кулона 
каз. Кулон заңы

закон Кулона -  это закон, 
о п и с ы в а ю щ и й  с и л ы  
в з а имо де йс т в ия  м еж ду 
неподвижными точечными 
электрическими зарядами.

Шарль Огюстен де Кулон (1736 -1806) 
— французский военный инженер и 
учёный-физик.

англ. Archimed's law 
рус. закон Арихимеда 
каз. Архимед заңы

закон Архимеда один 
из г л а в н ы х  з а к о н о в  
гидростатики и статики 
газов.

Архимед (287 до н. э. - 212 до н. э.) -  
древнегреческий математик, физик и 
инженер из Сиракуз.

англ. Gibbs's distribution 
рус.  р а с п р е д е л е н и е  
Г иббса
каз. Гиббс үйлестіруі

распределение Гиббса
распределение состояний 
и з о т е р м и ч е с к о й  
м а к р о с к о п и ч е с к о й  
т е р м о д и н а м и ч е с к о й  
системы частиц.

Джозайя Уиллард Гиббс (1839  
1903) -  американский физик, химик, 
математик и механик.

англ. Diesel engine 
рус. дизельный двигатель 
каз. дизельді козғалтқыш

дизельны й двигатель
п о р ш н е в о й  д в и г а т е л ь  
в ну т р е нне г о  с горания ,  
работающий по принципу 
с а м о в о с п л а м е н е н и я  
распылённого топлива от 
воздействия разогретого при 
сжатии воздуха.

Рудольф Кристиан Карл Дизель
(1858 -  1913) -  немецкий инженер и 
изобретатель, создатель дизельного 
двигателя.

Проанализируем термины, принадлежащие к другим областям науки. К 
примеру, медицина: аппарат Гольджи /Голъджи аппараты -  мембранная 
структура эукариотической клетки, органелла, в основном предназначенная
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для выведения веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме, 
по имени итальянского врача и учёного, лауреата Нобелевской премии по 
физиологии и медицине К. Гольджи; синдром Дауна /Даун синдромы -  одна 
из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 
47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, 
вместо нормальных двух, представлены тремя копиями, по имени ученого, 
впервые описавшего синдром Дауна и назвавший его «монголизмом» 
Д. JI. X. Дауна; палочка Коха /  Кох таяцишсы -  вид микобактерий, описан 
24 марта 1882 года, по имени немецкого микробиолога Г. Г. Р. Коха; болезнь 
Альцгеймера /Альцгеймер ауруы -  наиболее распространённая форма деменции, 
нейродегенеративное заболевание, по имени немецкого психиатра и 
невролога А. Альцгеймера; рентгеновский аппарат /рентген аппараты -  
совокупность оборудования для получения и использования рентгеновского 
излучения, по имени выдающегося немецкого физика В. К. Рентгена; болезнь 
Паркинсона /  Паркинсон ауруы -  медленно прогрессирующее хроническое 
неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной 
группы, по имени английского хирурга, врача Д. Паркинсона; палочка 
Фридлендера /  Фридлендер таяцишсы -  грамотрицательная факультативно
анаэробная палочковидная бактерия, по имени немецкого микробиолога 
К. Фридлендера; ножницы Купера /  Купер цайшысы -  хирургические 
ножницы, у которых концы рабочих ветвей закруглены и изогнуты по 
плоскости, по имени английского хирурга и анатома Э. Купера.

Следующая отрасль -  математика: теорема Пифагора /  Пифагор 
теоремасы -  одна из основополагающих теорем евклидовой геометрии, 
устанавливающая соотношение между сторонами прямоугольного 
треугольника, по имени древнегреческого философа, математика и мистика, 
создателя религиозно-философской школы пифагорейцев Пифагора 
Самосского; задача Коши /  Коиш есебі -  одна из основных задач теории 
дифференциальных уравнений, по имени великого французского математика 
и механика О. JI. Коши; правило Саррюса /  Саррюс ережесі -  метод 
вычисления детерминанта матрицы третьего порядка, по имени французского 
математика П. Ф. Саррюса; формула Ньютона -  Лейбница /  Ньютон -  
Лейбниц формуласы -  взятие определённого интеграла и вычисление 
первообразной, по имени английского физика, математика, механика 
и астронома И. Ньютона и немецкого философа, логика, математика, 
механика, физика, юриста, историка, дипломата, изобретателя и языковеда 
Г. В. Лейбница; метод Гаусса /Гаусс әдісі -  классический метод решения 
системы линейных алгебраических уравнений, по имени немецкого 
математика, механика, физика, астронома и геодезиста К. Ф. Гаусса; ряд 
Фурье /  Фурье цатары -  представление произвольной функции J с периодом 
Т  в виде ряда, по имени французского математика и физика Ж. Фурье.
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В казахском языке все вышеуказанные термины образованы при помощи 
формы притяжательности. Например, Фарадей саны, точнее, Фарадейдіц 
саны. Словосочетание образовано при помощи окончания -дің, -дың, -тың, 
-тің. К таким примерам можно отнести выражения Гиббс үйлестіруі -  
Гиббстіц үйлестіруі, Кулон зацы -  Кулонныц зацы. Такой способ образования 
свидетельствует о том, что числа, теоремы, законы названы в честь автора 
данных слов или по названию определенной земли.

В русском языке термины образуются при помощи родительного 
падежа. Например, Болезнь Альцгеймера, палочка Коха, ножницы Купера. Но 
и есть исключения, такие, как: амперметр, вольтметр, винчестер, оливье. 
Данные слова образованы напрямую из фамилии авторов или в честь в них.

Таким образом, имена собственные образуют когнитивную основу 
терминов. Информация, кодируемая и хранимая в виде когнитивной 
структуры, включает в себя не только сведения о мире, но знание языка и 
знание о языке.
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Мсщалада терминдерді зерттеудің когнитивтік аспектісі 
ңарастырылады. Терминдердің когнитивтік негізін жалқы зат 
есімдер цүрайды. Жалқы зат есімдер «мәдени мәтін» болып 
табылады.

The article describes the cognitive dimension o f learning terms.
The cognitive aspects are proper nouns. Proper names are the «cultural 
memory».

Ә 0Ж 8Г1

H. А. Шахметова, Д. H. Шинагулова

ҚАЗАҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ «ТАУ» КОНЦЕПТІСІ

Берілгенмаңалада цазац дүниетанымындагы «Тау» концептісінің 
тілдік ңуралдары сипатталады. Сонымен ңатар, қазақ халңы 
болмысының ерекиіеліктері анъщталады.

Қоғамдағы эртүрлі маңызды оқиғалар мен әлеуметгік өзгерістердің 
тілде өз ізін қалдьфып отыратындығы айқын. Уақыт өте келе олардың 
шығу төркіні көмескіленіп, кейде тіпті мүлде үмытылуы да мүмкін. Сол 
сияқты эртүрлі деңгейдегі әлеуметтік, тарихи, этномәдени байланыстар 
тілдік қатынастардың дамуына, жеке тіл қүрамына, тілдік жүйеге тигізер 
өзіндік ықпалы бар екендігі байқалады. Сондықтан тілдік қүбылысты «тіл
-  мәдениет -  этнос» триадасында қарастырған жөн.

Мақаламызда қазақ халқының дүниетанымындағы «Тау» концептісін 
сипаттап көрелік.

«Концепт» терминінің бүгінгі күнге дейін бір мағыналы түсініктемесі 
жоқ. Концепт теориясымен байланысты бірталай пікірталас мәселелер 
орын алады: концептінің қүрылымы, тілдегі ерекшелігі, концепт жэне үғым, 
концепт жэне мағына арасындағы өзара байланыс, сондай-ақ концептінің 
типологиясы туралы [1, 52].

Лингво мэдени түрғыдан қарағанда, концепт «тіл -  мәдениет» шектерінде 
қарастырылады. Бүл дәстүрде концепт санада түрақталған, алайда, 
ғалымдардың назарында -  оның үлттық-мәдени ерекшелігі (Ю. С. Степанов,
С. Г. Воркачев, В. II. Карасик, Г. Г. Слыиікин, М. В. Пименова; 3. К. Сабитова, 
Ш. К. Жаркынбекова, А. Б. Жуминова т.б.) [сонда, 58].



Зерттеу нысанына келетін болсақ, тау -  жер бетінен жоғары да көтеріңкі 
өркештене тізбектеліп, созылып жатқан заңғар, қүзды биіктік. Бүл үғым 
жалпы үлт үшін аса қасиетті болып табылады.

Қазақстанда таулы жерлер өте көп таралған. Олардың ішіндегі ең ірі 
болып келетіндер: Үлытау, Қазығүрт тауы, Қаратау, Көкшетау, Қарқаралы, 
Алатау, Маңғыстау, Мүғалжар жэне т.б.

Қазақ тілінің синонимдер сөздігінде тау деген сөзге таудай, үйдей, цүз, 
шыц, сораң, зәулім, зацтр, зеңгір, сеңгір, биік, жогары, ацсагай, үзът, еңселі, 
сырыцтай, сындар сияқты синонимдер келтірілген. Мысалы, таудай, үйдей
-  өте үлкен, аса ірі деген мағына береді: Өзің әбден толыцсыз, таудай болът 
кетіпсің [2,516].Қүз, шыц, сорац- таудыңсңбиік үшарбасы: Toy бүркіттері 
үясът биік цүзга, жалтыр беттегі кемерге салады. Биік, ацсагай, жогары, 
еңселі, сырыцтай, сындар -  аласа емес, үзарып өскен, тіп-тік мағынасында 
қолданылады [сонда, 140].

Қазақ тілінде «тау» үғымына байланысты бірнеше сөз тіркестері 
бар. Соларға мысал келтіріп көрелік: таудың бауыры -  таудың төменнен 
жоғары қарай көтеріле орналасқан бүйір жағы. «Бауыр» деген сөз бүлжерде 
табиғатқа қатысты үғым ретінде қолданылып түр. Бір жерлерде «бауыр» 
сөзі адамның ағзасындағы маңызды мүше ретінде айтылса, екінші бір жерде 
адамдар арасындағы туыстық қатынастарды білдіреді. «Балам -  бауыр етім» 
дегендей, халқымыз әрқашан туған-туысқан, дос-жарандарды қүрметтейтін. 
Мүнда айтылған «бауыр етім» тіркесінің өзі қазақ үшін бала -  адам жанының 
бір бөлшегі тэрізді екенін көрсетіп түр.

Фразеологиялық сөздікте «тау » сөзімен байланысты түрақты тіркестер 
бар:«Таудагы тарлан шүбармын» -  ел мүддесін көксеген ермін деген мағына 
береді (Еділді көріп емсеген, / Жайыцты көріп жемсеген, /  Таудагы тарлан 
шүбар біз едік, /  Псатайдыц барында /  Қара цазан, сарыбала Қамы үиіін 
цылыш сермедік) [3, 340 б.]; «тауда жүріп, таста өскен» -  халқынан бөлек 
жүріп ауыр өмір кешкен (Тауда жүріп, macma өскен, /  Лгайыпнан басца 
өскен, /  Ордабай күлмей, кім күлсін); «may күйіп, mac жанса да» -  қандай 
қиыншылық болса да (Екеуіміздің достыгымызды ешкім айыра алмас, 
may күйіп, mac жанса да, аштан өлсек те тамац жагынан таласпайыц) 
[497 б.]; «тауы шагылу» -  беті қайту, сағы сыну (Тастүлек болса да дәмін 
атам!» -  деген талайлардың тауы шагылган екен) [498 б.]; «зеңгір may 
(сеңгір -  сеңгір may) » -  алыстан мүнартып, көгілдірленіп көрінген биік тау. 
«Зеңгір», «сеңгір» -  моңғол тілінде «көк» мағынасында қолданылады; «қап 
тауы» -  алыстық, тылсым күш өлшемі, биіктік өлшем-межесі болған мекен- 
жай. «Қап» -  араб сөзі, үшы-қиыры жоқ тау деген үғымды береді (Хасен ел- 
жүртын, мал-мүлкін тастап, цацгырып гашыгът іздеген... Неше ай, неше 
күн михнат шегіп, жол жүріп, Қап тауътан асып, бір бәйтеректің түбіне 
келіп, тътыгып жатцан) [320 б.].
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Тау үгымын сондай-ақ қазақ мақал-мәтелдері мен поэзия туындыларьшда 
кездестіре аламыз. Мысалы, қазақ мақал-мэтелдеріндегі мына бір мақалды 
алып қарасақ -  « Талст таудст да асырар». Бүл мақал адамдарды талаптануға 
үйретеді. Айтылмақ болтан ой -  адам баласы жүзеге асьфмақ болған ойларын 
өзінен талап етсе, талап еткен нэрселерге қарағанда копке қол жеткізеді [4]. 
«Көрінген таудыц алыстыгы жоц» -  мақсатың, болашаққа деген сенімің 
болса, арман-мүраттарын жүзеге асады деген оймен айтылған. Мүндағы 
«тау» сөзі мақсат, арман деген создерге синонимдес болып түр. «Таудай 
сөздің тарыдай түйіні бар» -  кез келген үлкен даудың шагын гана шешімі 
болады деген магынада айтылган [5].

Ал қазақ поэзиясынан алып қарасақ, Ф. Оңгарсынованың мына олеңін 
мысал ете аламыз: Мәңгіге күнің шыгып түра ма алдан -  / Қүлжадай қүздан 
тайган қүлар арман. / Мен бірақ түңілмеймін жат біреудің / Қосылып 
қайгысына жылаганнан [6,265]. Бүл олең жолдарында «тау» сөзінің орнына 
«қүз» сөзі қолданылады. Ақынның олең арқылы жеткізбек болган ойы -  
омірде қуанышпен қатар қайгының да болатыны. «Шындық» өлеңін алып 
қарайық: Анамыз: «Шындық -  шың-қүзда, / Жолы да тайгақ», -  деуші еді. / 
Көзтіктімэрбіржүлдызга, / Солекен дедім менсені [сонда, 174].Бүлоленде 
автор шындықты адам аягы жетпейтін биік тауга теңеген. Қазіргі дүниеде 
шындықты жалганнан айыру өте қиын. Соны меңзеп, автор шындық биік 
таудың басында орналасқан деген. Ягни, адалдық, шындыққа қол жеткізу 
үшін адам баласы өте биік қүзга шыққан тэрізді қиын жол жүру керек.

Мына мысалда Қадыр Мырза Әлидің өлеңі берілген. Мүнда ақын 
қазақ жеріндегі заңгар тауларды қазақ халқының болмысымен теңеп түр. 
Жеріміздегі осындай биік шыңдар бой көтеріп түрганда, намысымызды 
қолдан бермеуге шақьфады: Туган жердің тылсым сырын үгып кор: / Бүлтын 
оның бүлт демей бір түбіт дер. / Қарап түрып мынау шырқау шыңдарга / 
Қалай томен боламыз, ей, жігіттер [7, 16]!

Жанат Әскербекқызы өз өлең жолдарында махаббат сезімін жанды 
затқа балап отыр: Сенімі -  от, үміті -  нүрдан болган, / Түлгасына асқақтық 
шыңнан қонган / Махаббаттың денесін арулайын, / Қособаның түбінде 
қүрбан болган. «Асқақтық» сөзі -  қолжетпес биіктік деген магына үстейді. 
Берілген олеңде автор асқақтықты адам бойында болатын ар, намыс сынды 
қасиеттерге теңеген [8, 52].

Дәулеткерей Кэпүлы «Бурабай» олеңіне Кокшетаудагы Оқжетпес тауын 
жьфына қосты: Жүрегіме жүрегі бар дос керек, / Қайгы мені қуа берме 
окшелеп! / Оқжетпестің шыңдарына жазармын, / Кеткенімше бақытымды 
кесте леп!!! Мүнда ақын өмірдің жақсылықтарын жинап биік шыңның басына 
жазып қоюды жөн көрді. Бүдан көретініміз -  тау эрбір адамның қолы жете 
қоймайтын биіктікті білдірумен қатар тазалықты да білдіреді [сонда, 153].



236 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂

Нүрлан Оразалиннің «Дауыс» өлеңі: Жоғалтқалы бала күнгі досымды, 
/ Жиі еститін болдым көктен осы үнді. / Кешіп жүрген азап-қайғым 
аздайын, / Мүнарыма мүнар келіп қосылды. Өлең жолдарында ақын біз 
жиі кездестіретін «Тау кешу» сөз тіркесіндегі «тау» сөзін «мүнар» сөзімен 
алмастьфьш түр. Яғни, мүндағымүнарсөзіасабиіктаудымеңзептүр [9,366].

Мүратбек Оспановтың өлеңін алып көрелік: Сағым болып түнып жатқан 
бір белде, / Сапарлаймын студенттік күндерге. / Қалғып кетсем қанжар 
сүғып оятар, / Қайрат пенен Светқали іргемде. Мүнда ақын «тау» сөзін 
оған синонимдес болып келетін «бел» сөзімен ауыстьфған. Яғни, жастық 
шақ алыстап бара жатқан таулардай үзап кеткенін жеткізгісі келеді [10, 43].

Концепт тілдік қүбылыс ретінде мифте орын алады. Мысалы, Қазығүрт 
тауы жайлы мифте былай делінеді: «Қазығүрт тауы -  тэңірі артық жаратқан 
тау екен. Өзі аласа тау болса да, жер жүзіндегі таулардың қасиеттісі екен. 
Баяғы заманда жер жүзін топан су басып кеткенде, жалғыз осы Қазығүрт 
тауы аман қалған екен. Қазығүрт тауының басында, күнбатыс жағында 
азырақ тегіс жер бар. Ол жер Нүқ пайғамбардың кемесінің орны екен. Барлық 
хайуанның түқымы, төрт түлік мал түқымы топан суына тэрік болмай, сол 
кемеге мініп аман қалған». Қазақ мифінде хаостың космосқа айналуындағы 
басты бір шарт -  жер мен аспанның жекеленіп пайда болуы да көрініс тапқан. 
Жаңағы Қазығүрт жайындағы мифтің бір нүсқасында «қүдай баста жерді, 
көкті жаратқанда, Қазығүрт тауы да бірге жаралған» -  дейді. Міне, мүнда 
аспан мен жердің бөліктенуі, яғни әлемді қаптаған судан аспанның жэне 
қүрлықтың бөлініп жасалғаны жайында түсінік бар. Коне заманда, мифтік 
сана кезінде адамдар бүкіл әлемді, аспанды да су деп білген. Қазақ тілінде 
«тэңір» деп көкті, «теңіз» деп суды айту тегін емес. Екеуінің түбірі («тэң / 
тең»), «көк», «аспан» үғымымен байланысты, демек, «тэңір» -  көктегі (яғни 
жоғарыдағы) су болса, «теңіз» -  жердегі (яғни төмендегі) су («теңіз» сөзінің 
соңындағы «з» -  жүптықтың белгісі) [11, 141].

«Келіншектау» деп аталатын шыңға байланысты мынадай өте коне миф 
бар: «Әлде жүз, элде мың жыл бүрын теріскейде эйгілі бай өтіпті. Әлгі бай 
аузы уэлі, ақылы мен дәулеті парапар кісі көрінеді. Қылығы тэтті, жалғыз 
қызы болыпты. Майысып толқып бой жетіпті. Тана көзі талайдың ішіне шоқ 
түсіріпті. Күңгей елінен теңі табылыпты ақыры. Әлгі бай жалғыз перзентінен 
аярым жоқ деп, екі жасқа батасын беріпті, жасауын бөліпті дейді. Жасауды 
көрген ақын нешеме күн қисса етіп жырласа да, суреттеп тауыса алмапты 
деседі: Отаудың үзік, дөдегесі ақ марқаның жүнінен басылып, бау-басқүры 
жібек жіптен тоқылыпты. Шаңырағын алтынмен аптап, уығын күміспен 
қаптапты. Бар жиһаз-жасауды түйеге тендеп, ал риза бол қалқам деп, әкесі 
керуеннің бас жібін қызына үстатқан көрінеді. Керуен ырғалып-жырғалып 
Қаратаудың қыр арқасына көтеріліпті. Қызы қүрғыр дүниеге бір табан жақын 
білем, сол арада түйелерді, жасауды қайыра бір көзден өткізіпті. Сөйтсе
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итаяғы жай өрік-ағаштан шабылған екен. Мүны көрген қыз: «Әкем сарандық 
жасапты, итаяғымды күмістен соқтырмапты», -  деп күйеу жігітті ауылына 
қайыра шаптьфыпты дейді. Күміс итаяққа жүмсаған көрінеді. Бар дәулетін 
сыпьфып арттьфып жіберген ақылды эке элгі сөзді естіп қатты налыпты. 
Қызына «тас жүрек екенсің, тас бол», -  деп теріс батасын беріпті. Ол кезде 
қарғыстың дөп даритын уағы білем: элгі шөгіп жатқан түйелер, бүйда тартқан 
қалындық солайымен түрған жерінде тасқа айналып қалыпты» [сонда, 136].

Қазақ жерінде орналасқан тау атауларының өзіндік тарихы болады. 
Қазақстандағы биік таулардың бірі -  Қарқаралы тауы атауының шығу 
тарихы туралы бір аңызда Баян сүлу осы маңда қарқарасын түсіріп алып, 
жердің осылай аталуына себеп болған делінеді. Негізге «царцараң» сөзінің 
алынуы да дүрыс. Бүл белгі ханды басқалардан ерекше қылып корсету үшін 
пайдаланылған, «қарқараңтэжі» мағынасын білдіреді. Ендеше, Сарыарқаның 
сайын даласындағы бүл таулар ханның басына киген алтын тэжі сияқты, 
қарқарадай болған соң, бүл өңір халық аузында Қарқаралы өңірі аталып кетуі 
де мүмкін. Халық аңыздары мен көптеген ғылыми пікірлерді басшылыққа ала 
отырып, А. Жартыбаев атаудың мағынасын: «кар қара лы» -  «биіктаулар 
мен қырат, жота, шыңдары бар жер» дегенді білдіреді, -  деп жазды.
В. М. Иллич-Свитыч атаудың екінші қүрамындағы «қара» сөзі туралы: «араб, 
gara -  «жеке түрған жартас, қүз»; «жота, шоқы, тебе», моңғ. xar, xara -  «жал», 
«қьф», «жота» деген мәндегі сөз», -  деген дерек келтіреді [12, 119].

Үлан-байтақ жеріміздегі Көкшетау тауының атауын алайық. Атаудың 
бірінші сыңарындағы «көк» сөзі -  «аспан» жэне екінші сыңарындағы ше
-  үстемелі теңеу мэнді қосымша. Толық мағынасы: «көкпеңбек, сүлу боп 
көрініп түратын тау». Е. Қойшыбаев атаудың мән-мағынасы туралы: « 
«Көкшелі тау»; қазақтың осы тауда жайлаған ескі ру тобы -  Көкшенің атымен 
байланысты. Оның үстіне, қазақтыцКөкиіебай, Байкөкше антропонимдерімен 
жақсы үндеседі», -  деген үзілді-кесілді пікір айтады. Сонымен қатар, таудың 
Кокшетау аталуы тау төңірегінің, оның баурайының мэңгі көгеріп, алыстан 
кокшіл болып көрінетін, жасыл-желең қарағай түсіне орай қойылуы әбден 
мүмкін [сонда, 94].

Маңғыстау түбегінде Қаратау деп аталатын жон бар. «Бүл атаудағы 
«цара» сөзі түспен байланысты, өйткені қара тауларда өзге таулардағыдай 
жаз бойы қар жатпайды» деген пікір бар. Алайда, Қара Ертіс, Қара теңіз, 
Қаратау тэрізді топонимдер қүрамындағы қара сөзі түстен басқа «зор, 
үлкен», «ірі» тэрізді мағыналарды білдіретіні ежелден белгілі. Оған ауыз 
әдебиетіндегі Қаратау, Қара әулие тэрізді атауларды жатқызуға болады.

Маңғыстау атауының шығуын қарастырайық. Ә. Нүрмағамбетов өзінің 
кейінірек жарық көрген еңбегінде: Маңғыстау: Маңғыс + тау деген екі 
созден жасалған. Мацгыс -  «көкқасқа шегіртке»; «жойқын күш, жалмауыз 
күш» деген мағыналарды білдіреді, -  дей келіп, атаудың екінші бөлігі may
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сөзі екенін анықтайды. Сонымен, Маңғыстау атауының алғашқы мағынасы 
«шегіртке тау» болуы ықтимал.

Е ліміздегі биік тау лардың бірі болып келетін Тянь-Шань тау ының шыңы
-  Хаңтэңірін айтар болсақ. Е. Қойшыбаев: «Көне түрік тайпаларының бірі 
тува түркілері де қазіргі Саян тауын Хаңтәңірі -  «аспан тау» деп атаған. Бүл 
жағдайлардан біз Хаңтәңірін көне түркілердің «аспантау» мағынасындағы 
атауы деп айта аламыз» -  деп жазды. Атаудың екінші қүрамындағы сөз 
көне түркі тілінде тангр /7 тәңрі -  «кок, аспан», «қүдай», моңғол тілінде 
тэнэр -  «кок», «аспан» мағыналарын білдірген. Демек, жоғарыда айтылған 
деректерге сүйенсек, Хаңтэңірі атауы -  «аспанмен таласқан, көкке тірелген 
биік тау» деген мағынада қойылған көрінеді [сонда, 203].

Сонымен, лингвистикалық ғылымдар жүйесінде «тіл -  адам -  мәдениет» 
тізбегі орын алады. F ылымның бүл саласының басты ерекніелігі -  белгілі бір 
қүбылысты бірқалыпты мэдениет жэне тіл контекстінде қарастьфу болып 
табылады.

Біздің дәстүрімізде тау, биіктік, көк үғымдары бүрыннан бері маңызды 
рөл атқарады. Тау -  аспанмен таласқан биіктік. Ол халқымыздың тәуелсіз, 
жігерлі, асқақтата биік көтерген намысы бар ел екенін көрсетеді. Біздің 
халқымыз да намысын бермей қашан да биік үстаған. Тіпті, еліміздің 
көкпеңбек туын алып қарасақ. Ол да еліміздің егемен, халқымыздың тыныш, 
аспанымыз ашық екенінің дэлелі. Бүдан шығатын қорытынды: қазақ халқы 
тауға қарап, биік болуды, заңғар шыңдай асқақ болуды үйренді. Қазақ 
халқы өз дүниетанымында тауды ерекше бағалап, бата айтқанның өзінде де 
«таудай бол» деп айтып жатады. Яғни, қазақ халқының тарихында тау ерекше 
концепция жэне үлкен жетістіктерге жеткізетін даңғыл жол рөліне ие болған.
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В настоящей статье описываются языковые средства 
выражения концепта «Тау» в казахской ментальности. Тем самым 
определяются особенности национального миропонимания казахского 
народа.

In the article the language means o f expression o f concept «Тау» in 
Kazakh mentality are described. The same is to determine the features o f 
national attitude o f the Kazakh people.
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ЮРОДСТВО И ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ 
ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ/ДЕКОНСТРУКЦИЯ В 
ЛЕНИНИАНЕ ВЕН. ЕРОФЕЕВА: ОКСЮМОРОН, 
НАМЁК, ОГОВОРКА КАК СОСТАВНЫЕ 
КУЛЬТУРНОГО СУБТЕКСТА

Настоящая статья посвящена особенностям демифологизации 
и деконструкции в Лениниане Вен. Ерофеева как механизмам, 
отражающим особенности русского постмодернизма. Юродство 
рассматривается с точки зрения его философии и поэтики, анализа 
онтологических категорий оксюморон, намёк, оговорка как составных 
культурного субтекста.

Ключевые слова: Вен. Ерофеев, русский постмодернизм, 
Лениниана, юродство, демифологизация, деконструкция.

Произведением, созданным в традициях русского литературного 
постмодернизма на границе жанров, соединившим публицистическую 
остроту с художественной интерпретацией событий, постмодернистским 
историзмом, является «Моя маленькая Лениниана»1 Вен. Ерофеева [1].

Особое место произведения определялось исследователями с точки 
зрения подсознательного как фактора сюжета. Например, Н. Ф. Брыкина 
пишет: «Практически все его произведения (за исключением «Моей 
маленькой ленинианы») пронизаны бессознательным состоянием сна» 
[2,6]. А сон у исследователя, «это даже не выход в инобытие, а подтверждение 
бесконечной многоуровневое™ мира, одна из форм измененного состояния 
сознания» [2, 6].

«М аленькая Ленинана» Ерофеева не становилась предметом 
специального рассмотрения. Она удостаивалась внимания с позиций полного 
отрицания и неприятия писателем идей Ленина и его соратников. В качестве 
иллюстрации обычно приводят поэму «Москва-Петушки», насчитывающей 
свыше двадцати как дословных, так и трансформированных цитат и 
перефразировок текстов В. И. Ленина. Отсюда узкое понимание «Моей 
маленькой Ленинианы» как сборника цитат из полного собрания сочинений
В. И. Ленина и отрывков из его переписки с современниками, после 
которых или перед которыми писатель дает свою оценку процитированным

1 Далее и везде: Лениниана Вен. Ерофеева
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фрагментам. Отмечаемая особенность: цитаты и аллюзии к работам вождя 
пролетариата обоснованно давал оценку демифологизации советской 
действительности как способу авторского противостояния злу.

Однако сущность демифологизации на примере Ленинианы не 
исследовалась. Между тем демифологизация лишь одна из постмодернистских 
стратегий Ерофеева, выявляющая по этой линии создание собственного 
мифа Ленина. Соответственно, предметом исследования должно стать 
явление деконструкции как основного феномена философии и поэтики 
постмодернизма. И своеобразие русского постмодернизма, особенно в 
поэтике Ерофеева, обусловлено юродством. В этом контексте Лениниана 
постмодерниста первой волны не вовлекалась в исследовательскую парадигму.

Исследования юродства в Лениниане частично касается Н. Бедзир [3]. 
Она пишет: «Образ юродивого, ставший воплощением художественной 
авторской личности в «Москве — Петушках», «Записках психопата», в 
«Моей маленькой лениниане» Вен. Ерофеева, несёт в себе апофатическое 
утверждение, духовное наполнение, он неотделим от сакрального контекста. 
Это прозорливая «высокая болезнь» становится знаком евангелического 
бессмертия, жизнелюбия, человеколюбия, экзистенциального оптимизма, 
что напрямую связывает его с христианским пафосом «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» Н. Гоголя» [3, 17].

Работа Бедзир посвящена поэме «Москва — Петушки». Приведённый 
фрагмент с гоголевским интертекстом требует уточнения. Одним из 
результатов гоголеведения является открытие феномена апостасии 
как отпадения от Бога. В этом смысле юродство Вен. Ерофеева это 
полисемантичное явление, с амбивалентной природой. Полярность 
этических констант юродства является предметом исследования в настоящей 
работе. Она исключает одностороннее толкование юродство, отражённое в 
упомянутой цитате.

Актуальность нашего подхода, заключаю щ аяся в выявлении 
демифологизации и деконструкции Ерофеева, привела к постановке 
следующей цели. Автором настоящей статьи предпринят опыт изучения 
юродства, его философии и поэтики в аспекте двустороннего явления, 
постмодернистской демифологизации / деконструкции в Лениниане Вен. 
Ерофеева и анализе онтологических категорий оксюморон, намёк, оговорка 
как составных культурного субтекста.

П редлагая опыт формального анализа текста, как наиболее 
полно выявляющий технику демифологизации и деконструкции в 
постмодернистском тексте, оправдываем характер библиографии этим 
обстоятельством и степенью изученности темы.

Основной методический посыл работы: миф и демифологизация в 
поэтике Ленинаны Вен. Ерофеева сопоставимы с оксюмороном как одной



242 ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Эхлле5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5»л«іЗ>лдаЭхл«і5̂
из категорий постмодернистской поэтики. Пародийное начало ленинского 
текста Ерофеева построено на конфликте мифа советской истории им 
идеологии и демифологизации советского мифа, выявлении соцреализма 
как субкультуры.

Важно понимать, что создание достоверности как неизбежное следствие 
обращения к исторической теме должно учитывать мифотворчество 
Ерофеева. Например. Известен такой факт, который приводит исследователь 
Брыкина, ссылаясь на воспоминания о писателе. По признанию Ерофеева, 
в 1972 году он написал роман «Шостакович», который у него украли в 
электричке вместе с авоськой, где лежали две бутылки бормотухи. В 1994 
году Владислав Лён объявил, что рукопись всё это время лежала у него, и 
он вскоре её опубликует. Однако напечатан был лишь небольшой фрагмент 
якобы написанного Ерофеевым романа. Большинство критиков считает этот 
фрагмент фальшивкой. По мнению В. Муравьёва, история с романом была 
вымышлена Ерофеевым [4, 93]. За неимением доказательств подлинности 
«Шостаковича», исследователь Брыкина правомерно считает невозможным 
включать этот роман в список анализируемых текстов прозы писателя.

Такой экскурс важен учётом домысла и вымысла как категорий 
художественного историзма и их трактовки в постмодернизма. Ведь такое 
понимание приближает нас к важной и неисследованной проблеме — 
своеобразию русского постмодернизма.

Оксюморон становится в поэтике Ленинианы Ерофеева своего рода 
не просто культурным текстом, но в силу повторяемости и вариаций, а 
также семиотического статуса гипертекстом. Уже в названии заявлена 
стратегия, ориентация на оксюморон с его трансформацией смысла, жанра, 
анекдотической пародийностью. Лениниана не может быть «маленькой». 
Здесь явлена стратегия Ерофеева, альтернативная официальной культуре. 
Топология соцреализма становится при этом, по законам пародии, 
карикатурным оружием сатирического портрета действительности.

Понятие Ленинианы выдержано в духе жанрового определения только 
внешне. Действительно, персонажный ряд соответствует советскому 
канону. Галина Серебрякова, Надежда Крупская, Мария Ульянова, Инесса 
Арманд -  близкое окружение Ленина. Но система отношений, выдержанная 
в широкой градации привязанностей: от социальных, идеологических 
(соратницы) до семейных (жена и сестра) и интимных (любимая женщина 
вождя), подчёркивает приоритет гендерного начала. Лениниана Ерофеева 
женского пола. Таким образом, уже в первой части понятие Ленинаны 
оказалось кардинально трансформированным. При внешнем сохранении 
семантического ядра осуществлён перевод в пародийное субядро.

Лениниана Ерофеева — это и главный герой, и мифы о нём, отражающие 
в большей степени воспитанное кумиром читательское и общественное
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сознание. Тот же приём формирования советского читателя посредством 
политизированных мифов автор использует с выворачиванием смысла 
в поисках анонимной правды, и в этом заключается основной принцип 
философии и поэтики юродства.

Привлекая в качестве объекты повествования, игравшие в субкультуре 
соцреализма роль мифов и идеологических репутаций, Ерофеев разрушает 
их изнутри. Ту же пародийную линию с выворачиванием смысла Ерофеев 
проводит в области высказывания героя. Здесь так же очевидна оксюморонная 
природа. Причём оксюморон не столь буквальный, он фиксирован на 
уровне композиции. Так, «вполне пристойные» и синонимичные «дамские» 
эпиграфы скрывают в себе непристойный смысл. Но эта шутливая и 
простительная, с точки зрения анекдота, суть эпиграфов, с учётом того, кому 
принадлежат эти слова (Н. Крупская: «Все же мне жалко, что я не мужчина, 
я бы в десять раз больше шлялась»2; Инесса Арманд: «Меня хотели послать 
еще на 100 верст к северу, в деревню Койду. Но во-первых, там совсем нет 
политиков, а во-вторых, там, говорят, вся деревня заражена сифилисом, а мне 
это не очень улыбается») и персонификацию в них политических деятелей, 
оборачивается разрушением корпуса мифов соцреализма, от социальной 
статусности до стереотипных представлений о женщине как хранительнице 
и носительнице этического кодекса. Типичное для Ерофеева выворачивание 
смысла, когда обещание не вполне пристойных эпиграфов — это розыгрыш, с 
точки зрения стереотипного представления, но действительно непристойный, 
с точки зрения простого человека.

В первом случае приписываемые Галине Серебряковой слова в 
предложенном читателю контексте обнаруживают явный и тайный смысл, 
отношения текста и подтекста. При этом подтекст с его циничным и 
пошлым значением оказывается подлинным. Семантическая типология 
темы, вынесенной в заголовок, апеллирует к подсознательному: «о ночах 
Карла Маркса и Женни фон Вестфален», направляя мысль и восприятие, 
читательское оиждание по пути мнимо эротической стратегии автора. Далее 
текст, анекдотически акцентирующий идею:«... отдавал ей свои мысли. Эго 
были счастливые минуты полного единения. Случалось, до рассвета они 
работали вместе. Но только люди, жившие за стеной, жаловались на то, что 
v них ночами «не прекращаются разговоры и скрип ломких перьев» (курсив -  
Ш. Г.). Ориентация на обыденное сознание и манипулирование привычкой 
советского человека говорить эвфемизмами на кухнях о политике и 
политиках в эпоху застоя определяет внетекстовый слой оксюморона. Цинизм 
политического деятеля очевиден, с точки зрения обыденного сознания.

Такова роль пролога к Лениниане. А основная часть, идентифицированная 
автором с «делом», такова. Переходя к «делу», «То есть к выбранным местам

2 Текст цитируется по электронному изданию.
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из частной и деловой переписки Ильича с того времени, как он научился 
писать, идо того (1922) времени, как он писать разучился», Ерофеев словно 
реабилитирует себя, выбирая стратегию отказа от розыгрыша. Переход 
от женщин к делу, т.е., в координатах фольклорно-народного ощущения, 
а Лениниана Ерофеева построена по законам народного эпоса, от потехи 
(которой отводят час) к делу (измеряемому категорией время) закладывает 
в таком мнимо серьёзном повороте очередной розыгрыш. Он создаётся 
временной перспективой: от времени приобретения навыков письма до 
времени их утраты. Намёк на недееспособность Ленина был невозможен в 
официальной версии во времена создания произведения, но слухи и народные 
домыслы, не всегда далёкие от истины, создают подтекст таких оговорок 
и намёков.

Концепт «выбранных мест из частной и деловой переписки» — прямая 
ретроспекция гоголевских «выбранных мест из переписки с друзьями», книги, 
запрещённой и изъятой из культурного оборота по причине реакционности, 
с точки зрения соцреалистической идеологии, воспринятой от разгромной 
критики книги В. Г. Белинским, демократическим разночинным крылом 
русской литературы. И в науке книга стала предметом обструкции. В 
ироническом контексте Ленинианы такая инвектива была минным полем.

В письмах Ленина акцентирован замаскированный под прозаическую 
обыденность цинизм натуры. Если прозаизм оценки Парижа как «города 
громадного, изрядно раскинутого» условно нейтрален, то письма сестре, 
написанные на Родине, из петербургского заключения всего через год, 
проникнуты наивным и простодушным цинизмом. Хронология становится 
дистанцией, оттеняющей глубину цинизма героя. На фоне первично 
заявленной информации об отсутствии ограничений на «литературные 
занятия заключенным» и пропуск литературы, о чём герой «нарочно» 
(специально) справлялся у прокурора, следует неожиданное сюжетное 
разрешение. Но прежде заметим, что попутно Ерофеев незаметно — 
средствами изнутри — развенчал миф о Ленине с культом чтения.

У Ленина так много снеди, особенно чая, что он мог бы «с успехом 
открыть торговлю» им. Удовлетворённость героя положением, когда 
он имеет провизии «даже сверх необходимого. Свою минеральную 
воду я получаю и здесь: мне приносят ее из аптеки в тот же день, как 
закажу» особенно цинична на фоне голода, охватившего Россию в начале 
XX века и вызвавшего колоссальную миграцию крестьянского населения 
на национальные окраины.

Ерофеев избегает пропагандистских уловок, отказываясь от панорамной 
картины фактологии, общеизвестной по официальной историографии. 
Писатель пользуется наложением двух планов повествования. С одной 
стороны, излагаемое им, внешне безобидное повествование. С другой.
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неупоминаемое, но подразумеваемое и активизирующее читательское 
внимательное сознание повествование, оперирующее номинациями 
официальной истории.

Скромность Ленина — один из доминирующих мифов советского 
канона. Демифологизация совершается по принципу человеческой слабости, 
физиологически подчёркнутой. «Одна только просьба: ’’Хорошо бы получить 
стоящую у меня в ящике платяного шкафа овальную коробку с клистирной 
трубкой“». На фоне сверхзапасов снеди, шуток о запасах вне конкуренции, 
нереализованной возможности неограниченного чтения клистирная трубка 
выполняет роль анекдотического снижения образа вождя.

Ерофеев внимателен, как любой исследователь Ленинианы, к топосам 
ссылки. После Швейцарии, Санкт-Петербурга появляется Шушенское. 
Село, затерянное в Сибири, было прежде всего увековечено в детской 
Лениниане. Ассоциация политической ссылки с пламенным служением делу 
революции, связь с народом — миф, который был развенчан с силой особой 
постмодернистской иронии.

Жалоба на то, что «в Сибири вообще в деревне очень и очень трудно 
найти прислугу, а летом просто невозможно» (1897) возвращает миф о 
вожде в лоно его же фразы, хрестоматийной и классической, о Герцене, 
разбудившем «Колоколом» Россию в изгнании, и декабристах, которые 
«были страшно далеки от народа». Непроцитированное, но известное 
каждому школьнику ленинское изречение стало в системе неявных цитат и 
намёков сквозной стратегией лениноведа в духе постмодернизма.

Еще более саркастический пример обструкции представляет 
приведённый автором опыт версификаторства Ленина. «Я еще в Красноярске 
стал сочинять стихи: В Шуше, у подножия Саяна... но дальше первого 
стиха ничего, к сожалению, не сочинил». Склонный к вымыслам, Ерофеев 
удачно имитирует стиль Ленина. Вместе с тем автор способен вводить в 
заблуждение читателя, создавая особую поэтику достоверности, используя 
приёмы эпистолярного жанра и вводя анекдот как результат вымысла, но 
достоверный в силу заключённого в нём обобщения.

В поисках достоверности писатель прибегает к риторике монолога 
и автобиографическому откровению. Так, советуя по тюремному опыту 
угодившему туда «братцу» Мите «соблюдать диету», делать гимнастические 
упражнения, в том числе смехотворные 50 поклонов, герой способствует 
созданию гротескной культуры смеха и карнавальной игровой поэтики 
постмодернизма.

В стихию демифологизации входит и лирическое начало: ожидание 
невесты, встреча с ней и тёщей. Обманутые ожидания, купания, катание на 
коньках — писатель внимателен к штампам сентименталистской поэтики, в 
таких очертаниях несовместимой с каноном соцреализма.
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Политический дискурс, способный создать миф толерантности 
и интернационализма, также опровергается приписываемым Ленину, 
но обладающим исключительной силой достоверности, эффектом 
эмоционального воздействия, высказыванием. Насыщенность бранной 
лексикой, типичной как для постмодернистов, так и Ленина, эмоциональная 
негация: «Европа после Шушенского, само собой, дерьмо собачье» и 
«Глупый народ — чехи и немчура» являют испытанный Ерофеевым во всех 
его произведениях способ оценки действительности и персонажей истории 
языковыми лексическими единицами с культурно-оценочным ядром.

Круг лексических коннотаций с ядром в одном слове, например, дыра: о 
Женеве «гнусная дыра», о Париже «дыра скверная» реализует семиотически 
значимый круг значений дыры как глухого удалённого от цивилизации и 
культуры места, лишённого духовного света. На фоне семиотики мировой 
культуры такая контаминация обладает сверхиронией и гиперболизмом 
оценки.

Гиперболическое место занимает велосипед (прогулки, досадное 
происшествие, из-за которого судится герой, присутствует и в письмах 
Крупской, по принципу зеркального отражения) на фоне религии, 
удостоенной негативной экспрессии («много мерзкого»). Накануне 
первой мировой войны полное отсутствие стратегического понимания и 
политической интуиции («Я не верю, что будет война») и последовавшее 
бегство из Кракова — своего рода мини-рассказ о политической близорукости 
вождя с завязкой (неверие в войну), развязкой (бегство) и кульминацией: 
«Лозунг мира — это обывательский, поповский лозунг».

В целом, каждый из мини-рассказов, в том числе эпиграфов, 
пристойных и непристойных, создают циклический сюжет, характерный 
для постмодернистской наррации Ерофеева. Таков и рассказ о Горьком, 
где элементы сюжетного развёртывания обозначают разные, но одинаково 
оценочные стороны «архибесхарактерного» писателя: «изнервничался», 
«раскис», «осрамился», «бедняга», «телёнок».

Письма к Арманд с блестящей стилистической имитацией ленинского 
стиля, языка полемики, отражают юродство по линии подтекста. Мнимо 
серьёзный аргументационный фон, противопоставление буржуазной и 
пролетарской лексики пародируют стиль ленинских сочинений и полемики 
с оппонентами власти.

Запрещённый в советские времена и имевший характер кощунственного 
мифа, слух о бегстве Ленина в немецком вагоне, чрезвычайно популярный в 
жёлтой прессе нынешних времён, проводит границу не только в биографии 
Ленина (в этом ряду зловещее упоминание Кобы, просьба напомнить его 
фамилию). Он облечён в миф алкогольного сознания: распоряжение о 
продаже спирта в Скандинавию.
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Лениниана с историческими портретами большевиков, антуражем, 
распоряжениями сменяется агрессивной лексикой, агрессивным поведением 
вождя. Требование массового террора, в широкой градации уточнений, 
градации от свирепости до беспощадности, «образцовой беспощадности» 
отражает известную в неофициальных кругах того времени нетерпимость 
вождя к инакомыслящим.

Легитимация произвола, жестокости по отношению к «сволочи» 
(известно по источникам советского времени и оправдано соображениями 
идеологии), повторы одних и тех же лексических единиц с агрессивной 
окраской («расстрелы», «аресты»), усиление множественного числа 
демифолигизирруют глянцевый сусальный образ Ленина, героя советской 
Ленинианы.

Соцреалистический дискурс разоблачается и средствами официальной 
Ленинианы, а именно эмоционально-оценочными образами «капризных 
барышень», «глупеньких русских интеллигентов», «всей этой околокадетской 
публики». «Тайный надзор» и «слежка» как тактика вождя по отношению к 
врачам, на которых получены доносы, вполне реалистично создаёт истоки 
массового уничтожения врачей во времена Сталина. Мысль о том, что 
причина геноцида против народа лежит не в политике Сталина, а начата 
Лениным, предвосхитила новейшую историографию.

Допущение даже в советские времена ленинской бранной лексики 
по отношению к врагам, оппортунистам, вполне достоверно обыграно 
Ерофеевым в социальном конфликте народа и интеллигенции, сохраняющем 
до сих пор традицию ментального расслоения и являющегося национальной 
особенностью  русского общества. Иронические, саркастические, 
оскорбительные метонимии соцарта: шляпа; интеллигент, а ещё в 
очках; гнилая интеллигенция были узаконены ленинским словарём: 
«Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за 
свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, 
мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно». Бесконечные 
в словаре вождя «дураки», «саботажники» не так безобидны на фоне 
нетерпения инакомыслия в стране Советов.

Ещё один способ демифологизации, демонстрирующий абсурдность 
власти и режима, — гротескная культура распоряжений вождя: «об 
оздоровлении фабрик и заводов путем сокращения количества едоков», 
«Перетряхнуть Московский гарнизон, уменьшив количество и повысив 
качество», «выработать приемы ловли спецов и наказания их», «через три 
месяца они должны предоставить точные и полные данные о практических 
успехах выработки сахара из опилок», «Все театры советую положить в гроб».

Венцом остроумия Ленина является хитроумный способ лечения 
соратника по делу в Германии. «Не захватите ли в Германию Елену
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Федоровну Размирович? Крыленко очень обеспокоен её болезнью. Здесь 
вылечиться трудно, а немцы выправят. По-моему, надо бы её арестовать и 
по этапу выслать в германский санаторий».

Интересно, с публицистической остротой, спроецированной мифом о 
политической зоркости вождя, Ерофеев комментирует способ обнаружения 
врага и формирования политической бдительности: «Если после выхода 
советской книги ее нет в библиотеке, надо, чтобы Вы (и мы) с абсолютной 
точностью знали, кого посадить».

Оксюморон как культурный субтекст создаётся и кощунственным для 
верующего применением антихристинаского пафоса: «Христа ради, посадите 
Вы за волокиту в тюрьму кого-нибудь». В этом тематическом ряду особенно 
злободневно и зловеще на фоне политической ситуации в стране звучали 
ленинские предупреждение соратникам: «Если еще раз поссоритесь, обоих 
прогоним и посадим», линия поведения по отношению к отступникам: 
«чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме».

Особенно зловещим коннотатом является повтор, которым герой 
завершает свои письма («с коммунистическим приветом»). Клише принимает 
на фоне текста характер угрозы, предупреждения, шантажа.

В Лениниане нашёл отражение и знаменитый и нескрываемый 
официальной пропагандой факт «высылки» философского парохода. В уста 
литературного героя вложена агрессивно-политическая лексика советской 
идеологии: «контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее 
шпионов, слуг, растлителей учащейся молодежи».

Композиционным кольцом являются два (обратим внимание на 
количественную симметрию с началом) «негромких аккорда». Так же, как в 
начале произведения, автор подлинно и мнимо серьёзен, искренне скорбит и 
юродствует, пророчит и издевается, когда говорит об одинаковом эффекте. 
«Первый из них вызывает слёзы, второй — тоже». Между тем речь касается 
несопоставимых по историческому значению явлений. Первое — требование 
«усилить быстроту и силу... репрессий», второе — распоряжение «о посадке 
цветов на могиле Инессы Арманд». Автор пародирует каноническую поэтику 
соцреализма с синтезом социального и лирического плана, сочетанием 
событийного ряда с любовной, но подчинённой основной идеологической 
дефиниции темой.

В разрушительную эстетику демифологизации Ерофеева входит 
и проявление авторского сознания. Список ссылок на использованные 
в тексте работы В. И. Ульянова (Ленина), предупреждение («Издатели 
предупреждают, что в некоторых случаях автор допускает вольное 
цитирование, не искажающее общие смысл, стиль и направленность работ
В. И. Ульянова (Ленина)») и оправдывающее вымысел и мифотворчество 
признание («Откуда взял, уже не помню») фиксируют границы между
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мифами советской идеологии, демифологизацией Ерофеева и созданием 
своего мифа Ленинианы.

Таким образом, деконструкция как основной механизм постмодернизма: 
разрушение стойкого мифа и создание на его обломках нового значения, 
нового текста, в полной мере отражает стратегию Вен. Ерофеева, 
характеризуя своеобразие русского литературного постмодернизма первой 
волны.
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Вен. Ерофеевтың Ленинианасы ндаеы  ңуңыңтың ж эне 
постмодернистік демифологизация мен деконструкция: себеп — 
салдар, ишара, оксюморон мәдениет ңурылымның субмәтініретінде 
қараст ырылады.

Аталган мақала Вен. Ерофеевтың орыс постмодернизмінің 
ерекиіеліктерін айқындайтын механизм ретіндегі Вен. Ерофеевтің 
Ленинианасындаеы демифологизация мен деконструкциясының 
озгеиіеліктерін айқындауга арналган мәдени субмәтіннің ңурылымы 
ретіндегі себеп—салдар, ишара, оксюморон, онтологиялъщ деңгейін 
сарантамасы және ондагы философиясы мен поэтикага озіндік 
козқарасы ңуңыңтың негізде қарастырылады.

К ілт  созд ер: Вен. Е роф еев, оры с п о ст м о д ер н и зм !, 
Лениниана.дуанальщ, демифологизация, деконструкция.

The given article is devoted to the peculiarities o f  demythologization 
and deconstruction in Venedict Yerofeyev’s Leniniana as a mechanism that 
reflects Russian postmodernism peculiarity. Craziness is considered from 
his point o f  view and poetry, analysis o f  ontological categories oxymoron, 
hint, slip o f  the tongue as components o f  cultural subtexts.

Keywords: Venedict Yerofeyev, Leniniana, craziness, demythologiza
tion, deconstruction.

ӘОЖ 398.2/574/

Б. С. Рахымов

КЕҢІСТІКТІҢ ТАРИХИ ЖЫРЛАРДАҒЫ КӨРКЕМ 
БЕРІЛІСІ

Мацалада кеңістіктің тарихи жырлардагы коркем берілісі 
қараст ырылган.

Тарихи жырлар турасында пікір айтып, арнайы зерттеулер жасаған 
ғалымдардың назарынан жырдағы кісі есімдері, жер атаулары қалыс қалмаған. 
Кісі есімдері мен жер атаулары бойынша қуалай пікір білдіріліп, кейде оның 
қисынсыз дәлелдеме болып шыққандығын білеміз. Егер бір ғана батырлық 
эпостың бүкіл нүсқасын алдыңызға алып жайып тастап, жағрафиялық картаға 
ондағы жер-су аттарын түсіріп көрсек, алғашқысындағы мен кейінгілері 
сәйкес келіп жата ма екен. Бүлайша қарау -  эпосты таза айна-қатесіз тарих 
деп түсінушілік. Керек десеңіз жырау-жыршы дегенге күмэн туғызып.
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оның шығармашылығын жоққа шығару. Бүл мақсатта ең алдымен эпосты 
жасаушылар кімдер, олардың шығармаларында жер-су атаулары қалай 
көрініс тапқан, неліктен нақтылықтан гөрі шарттылыққа басым түрады 
деген сауалдарға жауап іздесек, іс оңға басуы мүмкін. Алсықа бармай-ақ, 
XVIII ғасьфдағы елім-жерім дегенді асқақ үніне қосқан, қазақ еліне есімдері 
мэшһүр жьфаулар поэзиясына үңіліп көрейік:

Кеше тоқьфаулы судың бойынан,
Тоқал терек түбінен,
Ніл дарияның басынан,
Қүмкент шэрінің қасынан,
Перінің қызы Перизаттан туған,
Қара Мерген атасы,
Сөзімнің жоқ қатасы
Кеше бүл түрымтайдай үл еді-ау,
Түркістанда түр еді-ау,
Әбілмэмбет ағаңа 
Қызметші жүрген үл еді-ау [1].

(Абылайға арнаған Тэтіқара ақын арнауы).
Баян Аула, Қызыл тау,
Абьфалы, Шыңғыстау,
Қозы Маңьфақ, қой Маңьфақ 
Арасы толған көп қалмақ,
Қалмақты қуып қашьфдың,
Қара Ертістен өткізіп,
Алтай тауға асьфды!
Ақ шәуліге қос тігіп
Ауьф қол жиып алдьфдың [2].

(ҮмбетейжьфаудыңБөгенбай өліміне арнағантолғауы). 
Асу салған, тас бүзып 
Тарбағатай белінен,
Қол қондьфған қос тігіп.
Борлы деген көлінен 
Қалмақты шашқан шулатып 
Ақшәулінің өрінен [3].

(Бүқар жьфаудың Бөгенбай өлімін естіртуі).
Арту-арту бел келсе,
Атан тартар бүгіліп.
Алыстан қара көрінсе,
Арғымақ шабар тігіліп [4].

Ақын-жыраулар мүрасынан бүндай сандаған шумақтарды тауып, 
тізбектей беруге әбден болатыны түсінікті. Жырдағы шумақтар жьфаулар
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поэзиясындағы болмысты эстетикалық түрғыдан қабылдаудың бір көрінісі. 
Осы көрініс эпос табиғатына жат па, элде ақиқат зандылық па оған да жүгініп 
көрейік:

Ніл дарияның басында,
Қүмкент шәрі қолында.
Баба түкті Шашты Әзиз 
Мені сонда тауып ап,
Едіге деп ат қойған да... [5]

(«Ер Едіге» - Ш. Уэлиханов жазып алған нүскасы). 
Асқар-асқар белдерден 
Айдын шалқар көлдерден,
Қан сасыған жерлерден 
Үмітін үзіп жол шекті [6].

(Қобыланды батыр. Марабай-Мергенбай нүсқасы). 
Осындай салыстырулардың өзінен-ақ, жер-су жайындағы үғым- 

түсініктердің көркемдік жиынтығы эпос тіліне қалай түскені, оның себеп- 
салдары жөнінде белгілі бір мәмілеге келуге болатын сияқты. Мэселе жьфды 
айтушы жырау-жыршылардың эпостағы қаһарманның мекенін, жүріп өткен 
жолдарын білмегендіктен емес, көркемдік талғам түрғысында мейлінше кең 
ауқымды шығарманы шындыққа негіздеудегі көркемдік жолды тандауында 
жатыр. Егер жырау-жыршыда таңдау болмаса, батырлық эпостағы 
қаііармандарымыз Алпамыс, Қобыланды т.б. жауға аттанған, одан қайтқан 
жолдарындағы жер-су атаулары бірді-екіліден аспай, уақыт пен кеңістік 
жағынан шектеліп қалар еді. Онда көлемді шығарма да тумайды. Жырау мен 
жьфшының қүціреті сонда, батырды елі мен жерін қорғаушы ретінде тым үзақ 
та, қауіп-қатерлі алыс сапарға аттандырады. Сондықтан оның мекені жүріп 
өткен жолы, қайту сапары халық үғымына сай жер атауларымен берілуі тиіс. 
Батьфлық іс ауыл арасындағы дау-жанжал емес, жалпы халықтың мүддесінен 
туындайтын «ел шетіне жау келсе» аттаныспен өлшенеді. Ендеше сол 
аттаныс сапары тым үзақ жол. Ол жолдың өзен-көл, тау-тас, шөлді-шөлейтсіз 
болмауы мүмкін бе?! Эпостағы жер атаулары мен кісі есімдері көрсеткішімен 
кейіпкер әрекетінен бүрын немесе кейін болған оқиғаларға тели салуда күмэн 
туғызатыны бар. Эпостағы мүндай олқылықтардың орнын толтыруға арналған 
еңбек ретінде, эпостанушы Ш.Ыбыраевтың « Эпостьщ кеңістік концепциясы», 
«Кеңістіктің көркемдік сипаты» турасындағы зерттеулерін орынды атау керек. 
Ғалым эпикалық кеңістік турасында ізденістердің негізін екі түрлі мақсатқа 
бағындьфуды түжьфымдайды:

1. Жер-су, өзен-көл, тау-тас, елді-елсіз жер атауларының эпостағы 
жиынтығы жэне олардың тарихи негіздері, нақтылы жағрафиялық жэне 
эпикалық атаулардың бір-біріне сэйкестігі, осы арқылы тарихтың эпостағы 
көрінісін анықтау мәселелері.
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2. Кеңістік үғымдарының эпос поэтикасының дэстүріне бағындьфылған 
сыр-сипаты, уақытпен өрелесуі, кейіпкерлер іс-эрекетімен жэне сюжеттік 
ситуациямен байланысы, мерзімі жағынан түрлі оқиғалардың дәстүрлі 
эпикалық кеңістікке телінуі [7]. Осы екі мақсатқа байланысты мүнда 
батьфлық жьфлардағы кездесетін жер-су атаулары, оның тарихқа қарым- 
қатынасы, шындықты игерудегі эпикалық дэстүрдің ықпалына байланысты 
назар аударатын қүнды пікірлер бар екені даусыз. Осы мақсатта өзіміз сөз 
етіп отьфған -  тарихи эпостағы эпикалық кеңістік жайында қарастырып, 
одан бүрынғы қаһармандық эпостан ерекшелігі бар ма, бар болса, оның 
себебін анықтау да елеусіз іс емес. Бүл бағытта дэуір жэне дәстүр мэселе лері 
назардан тыс қалмайды.

Эпикалық шығарманы жьфлаушы көлемді дүние жасауда қаһарманның 
өмірбаянын реалды өмірге жақындатуы керек. Сондықтан шығармада уақыт 
пен кеңістік үғымдары дэуірге тэн өлшемдермен сараланып, эпикалық 
дәстүр арқылы бір-бірімен өрелесуі тиіс. Өйткені эпикалық дэстүр ақын- 
жыраулардың шығармашылығындағы асқан шеберлік көрсеткішінің 
түрақталған жүйесі. Кеңістік жайындағы ізденістерімізді тек қана жырдағы 
жер-су, өзен-көл, тау-тас, елді-елсіз жер атауларының жиынтығымен ғана 
қарау бір жақты. Кеңістіктің өзі тігінен жэне көлденеңінен түсінікті қажет 
етеді. Бүл турасында адамзат түйсігінде белгілі болған объективтік шындық 
бар. Эпикалық кеңістік сол шындықты көркемдік дәстүрге сай қажетіне 
қарай алады, сондықтан онда психологиялық түрғьща объективтік жэне 
субъективті пайымдаулар өткенді шындық ретінде қабылдаса да, көбіне өз 
түрғысынан да бағалау орын алады. Осының бэрі жырдың жеткізушісіне 
байланысты айтылып жатқан мәселелер. Жырды айтушы жаратылыстан 
аян кеңістіктің қозғалысқа түсіреді. Қозғалыс жоқ жерде -  уақыт өлшемі 
жүрмейді. Жьфдағыуақыт пен кеңістіктің байланысын іс-әрекетсіз ешқандай 
зерттеуші түсіндіре алмайды. Осы зандылықтың нақты үғымы бүкіл түркі 
әлеміне ортақ, көне ескерткіште түр.

Биікте көк тэңірі,
Төменде қара жер жаралғанда
Екеуінің арасында адам баласы
Адам баласын басқаруға ата-бабам жаралды [8].

Алайда осы ескерткіштердің деректерін тарих ретінде сүзу мен тілдік 
жағынан түсіндіру бар. Көркемдік түрғыдан ескерткіштегі сипаттау, сөйлету, 
даралаудағы жинақтаулар кең көлемде енді ғана сөз бола бастады. Қалай 
десек те көне ескерткішті оқудың қүпиясы ашылғанымен, көркемдік элемнің 
сьфы айқындалды деуге ертерек. Сонымен, эпостағы уақыт пен кеңістіктен 
белгілі бір дэуірдің тарихын табуымыз керек. Ең алдымен сол дэуірді 
бейнелейтін эпикалық кеңістіктің өзі үшы-қиьфы белгісіз, шалқып жатқан 
элем емес. Эпоста батырдың мекенінен кейін кетіп бара жатқан жолының
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бэрі жаудікі деу қате үғым. Эпикалық кеңістікті дэуірге қатысты жыршы 
тарапынан аймақ дегенді кең көлемде алады, батьфдың мекені сол аймақтың 
бір ғана бөлшегі. Қазақ эпосында батырдың шығу тегімен қатар, оның 
мекенін анықтамаған бірде-бір эпос жоқ. Бүл тарихи түрғыдан шындықтан 
алыстамаған. Батьфлық жьфлардағы «Қобыланды»,«Алпамыс», «Қамбар», 
«Қьфымның қьфық батьф жьфлары» т.б. қаһарманның жаз жайлауы, қыс 
қыстауы нақты айтылғаны күмэн туғызбайды. Мүнда мезгіл мен кеңістіктің 
үндестігі бір қалыпта түрса, батьфдың елінен аттану себебі бүкіл аймаққа, 
анықтай түссек біртүтас елге қауіп төнгендік болатын. Жьфшы сондықтан 
қаһарманның сапарындағы жолды көрсетуде, өзіне таныс кеңістіктің көлін, 
тау-тасын, шөлі мен шөлейтін жьфға бөлек-бөлек жинақтап, ел шетіне келген 
немесе қаһарманның іздеп келген жауына кездестіреді. Оның қашықтығы, 
батырдың қанша уақытта жеткендігі жөніндегі баяндауда кеңістік 
динамикалық қозғалысқа түседі. «Күнді бүлт қүрсайды», «Қар жауарға 
үқсайды», «Айды бүлт қүрсайды», «Айды байқамай қарасам, түн жауарға 
үқсайды», «Таң сарғайып атқанда, Шолпан жүлдыз батқанда» т.б. кеңістікті 
тігінен қарағандағы көрінісі болса, көлденеңінен жерде бүрқьфаған шаңы, 
ағып жатқан көлі, бүрқьфаған буы, шуылдаған шуы назардан тыс қалмайды. 
Жьфлаушы сол шындықты жеріне жеткізу үшін әмседен аян жер-су, тас- 
тау, мекен-түрақ атауларын жьфға қосқанда ғана, тыңдаушының шындық 
демеске шарасы қалмайды. Өтірік жағы А. Байтүрсынов айтқандай мінген 
аты, жауға жалғыз аттануы, қарсыласқан жауды мың-мыңдап жапыруы 
ғана [9]. Ежелгі эпостағы осы бір дәстүр, қаһармандық эпоста жалғасын 
тапқан. Жыршы батырдың іс-әрекетін даралаудың жолында, қиялға ерік 
беріп, халықтың арман-тілегіне орайластыруға мықтап бекінген. Жырдың 
шындығы дэуір шеңберінен аспай, уақыт пен кеңістікті өрелестіре алуында 
екендігі даусыз. Қорыта келгенде, эпикалық кеңістік -  көркемдік жүйеге 
келтірілген екінші шындық. Өткендегі де, бізге жеткені де сол шындықты 
іс-эрекетпен көрсетуші эпикалық шығарманың бас қаһарманы. Сонымен 
қаһармандық эпос жөніндегі эпикалық кеңістікке қатысты түжьфымды 
былайша түйіндер едік:

Біріншіден, бүл кеңістік көлденеңінен де, тігінен де жүптасқан.
Екіншіден, қозғалыстағы кеңістік.
Үшіншіден, оның негізін әрекет жасаушы басты қаһарманның 

субъективтік-объективтік жырдағы қарым-қатынасы білдіреді.
Қысқаша шолып өткен қаһармандық эпостағы кеңістік жөніндегі 

ой-пікірдің одан эрі дамуы, біздің негізгі мақсаттағы тарихи жырлардағы 
кеңістікке қатысты болмақ. Тарихи жырлар мен реалды-тарихи эпоста кеңістік 
турасындағы ізденіс тарихи (диахронды) жэне қүрылымдық (синхрондық) 
түрғыдан қарауға әбден реті келеді. Өйткені, дэуір кезендерінің бейнесін 
жан-жақты ашып, халықтың қамын арман-тілектері жөніндегі сүраныстарға



серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3 255

жауап беретін тарихи жырлар мен реалды-тарихи эпоста дәуір жөніндегі 
деректер болған іс-эрекеттің шындығынан шалғай кетпесе, екінші жағынан 
уақыт пен кеңістікті сәйкестендірудің жинақталған көркемдік үлгілері бар. 
Кеңістіктің бүндағы көркемдік зандылықтарға бағындьфылуының өзі өзгеше 
формада, жаңа бір қьфынан көрінеді. Эпостағы дэйекті дэстүрлердің өзі 
кеңістік турасындағы ізденістерге келгенде, қалыпты сақталмайтындығын 
дәлелдеген тарихи жьфлар мен реалды-тарихи эпостар екендігі анық. 
Қаһармандық эпостағыдай тарихи жьфлар мен реалды-тарихи эпоста 
батырлардың қоныстанған мекені дәстүрге сай, жырдың басында да, 
сюжеттік байланыстарда да көрініп отьфады:

Өтіпті Қанжығалы қарт Бөгенбай 
Мекені көшіп қонған Шет қорайдай [10].

Олжекем Орта жүзге үран болған,
Сарысу, Арқа есігі -  Арқанатта,
Айдабол Төртуылды қоныс қылған.
Жайлауы Нүра суы еді мүның,
Сала мен Домбыралы бетегелім,
Моншақты, Қүлан өтпес, Шідерті өзен,
Сілеті, Қара-Сеңгір, Шалқар белім [11].

Туған жерін сүрасаң,
Жайықтың шығыс күн-жағы.
Жаз жайлауын сүрасаң,
Үш аңқаты, Барбастау,
Бүлардың қатаң шымдағы,
Күз күзеуін сүрасаң,
Бүлдьфты мен Жымпиты,
Қалдығайты, Жақан бай,
Балқашты сала мүндағы,
Қыс қыстауын сүрасаң;
Ойылда Қиыл, Жем, Сағыз,
Үйшіктен бергі қалың сор,
Қаракөл менен Қаратау,
Тайсойған, Бүйрек қүмдағы.
Есі бір нағыз өнген де,
Жасы он беске келгенде,
Қоныс етіп Нарынды.
Қалың елмен бірге өткен [12].

Тарихи жьфлар мен реалды-тарихи эпостардан эпикалық шығармада 
қаһарманның қоныстанған жерлерін бүлайша беру қаһармандық эпос 
дәстүріне қатысты. Бүл орайда тарихи жырларда да, кейінгі реалды эпоста 
да деректік мәлімет мол. Қаһарманның мекенін таныстырудан кейінгі
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тарихи жьфлар мен реалды-тарихи эпоста эпикалық кеңістікті беру мәселесі, 
қаһармандық эпостағы эпикалық кеңістіктен мүлде бөлек. Мүнда бір 
сызықтың бойына орналастырып қоятын, реалдық өмірге қайшы келетін, 
тізбектеле айтылатын кеңістік атаулары мүлде кездеспейді. Мәселен, XVIII 
ғасырдағы тарихи жырларда эпикалық кеңістік тігінен де, көлденеңінен де 
мүлде басқаша көрінеді. Батырлық жьфлардағы мэңгілік жаз, кеңістіктің 
жалпы сипатының соған сай көрінуі тарихи жырларда мүлде өзгере бастаған. 
Тарихи жьфлардағы кеңістіктің атаулары жэне оның уақытпен сәйкес келуі, 
тарихи түрғьщан дүрыс көрсетілуі, бірін-бірі толықтыра түсіп, түтастанған 
көркемдік жүйенің белгілі эпикалық уақытқа телінуі жағынан, қаһармандық 
эпостан бөлек жанр екендігін дэлелдейді. Тарихқа жүгінсек, жоңғарлардың 
қазақ жеріне жасаған шабуылдары XVII ғасырдың 1607 жылдарынан бастап, 
сол ғасьфдың эр кезеңінде қазақ қолынан Есім хан, Жэңгір хан, Жалаңтөс 
баһадүр, Әз Тэуке хандардан бірнеше жеңіліс табады. Бүдан кейінгі Әз 
Тәукенің қайтыс болуы, қазақ хандығының іштей ыдырап, «Жеті жарғы» 
бойынша тэртіпке түскен заң жүйесі бүзылуы, оған қоса 1723 жылы қазақ 
сахарасында «қайың сауған ақ тышқан» жылы зүлматы мен нәубетін қоса 
әкелді. Осы жүтты мықты пайдаланған, жоңғарлар қазақ жеріне ендей кіріп, 
елді «Ақтабан шүбырындыға...» үшыратты. Бүл оқиғаны Ш.Уәлиханов: 
«XVIII ғасьфдың алғашқы он жылы қазақ халқының өміріндегі ең бір жан 
шошырлық кезең болды, әсіресе, 1723 жылғы халық трагедиясы эрбір 
қазақтың жадында қалды. Бүл жылы қар қалың жауып, мал ашығып, 
онсыз да қыстан жүтап шыққан елге қырғын салып, Жоңғар хонтайшысы 
Голдан-Церен басқарған қалың жау қазақ жеріне басып кірді. Шошынған 
ел сайғақтың үйіріндей дүние-мүлкі мен мал жанын тастап түстікке қашты. 
Орта жүз Самарканд маңына, кіші жүз Хиуа мен Бүқар барып тоқтады» 
[13], - деп көрсетеді. Жойқын жау жоңғарға қарсы түру 1724 жылғы 
Түркістан қаласын қорғау шайқасы, 1725 жылғы «Әйгілі Алакөл қақпасы»,
1728 жылғы Шүбар теңіз жағасындағы шайқас, 1729 жылғы Бүланты 
өзенінің бойындағы шайқас жэне Балқаш көлінің Оңтүстік өңіріндегі ірі 
жеңістер («Қалмақ қырылған - Аңырақай») үзаққа созылғанШаған шайқасы, 
1730 жылдары жоңғарларды Ілеге дейін қуып келу, одан кейінгі 1741-1743 
жылғы қызыл қьфғын соғыстардың тынышталатын түсы 1750 жылы жоңғар 
қақпасындағы шеніуші жеңіс еді. Міне, осы аласапыран уақыттағы шын 
мәніндегі Отан соғысының болып өткен жерлерін, босқан ел мен жаудан азат 
етілген жеріне көшкен елдің деректері ретінде қазақ даласында 15-тен астам 
«Қалмақ қырылған» дейтін жэне сандаған өзен-су, тау-тасы аталады. Бір ғана 
«Ақтабан шүбырынды» оқиғасынан бастап, 300-ге жуық топонимикалық 
аңыздар мен тарихи өлеңдер, барлық нүсқаларымен есептегенде 100-ден 
астам тарихи жырлар бар екен. Бүлардың көпшілігі қолжазба қорындағы 
дүниелер ғана, ал қаншама рухани дүниелер хатқа түспей кетті десеңші.
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XVIII ғасырдағы азаттық жолындағы соғыстың эпикалық шығармаға 
айналганы, зиялы қауымның тәптіштеп айтып келе жатқаны -  «Ақтабан 
шүбырынды» кезеңінен бергі -  Абылай дэуірі. Шын мәнісінде, ерлік пен 
елдікті ту етіп үстаган Абылайдың өз басына қатысты қаншама аңыз, 
өлең-жырлар қалған. Өзінің дэуіріне шоғырланған баһадүр батырларды 
дәріптейтін тарихи жырлардың сюжеті Абылайды қалыс қалдырмаған. 
Эпикалық шығармаға айналған тарихи жырлардың бастамасы қай мезгілден 
екендігіне жоғарьща тоқталдық, ендеше эпикалық зандылыққа бағынған 
кеңістіктің көркем бейнесін сол кезеңмен қарап көрейік. XVTII ғасырдағы 
тарихи жьфларды жырлаушылар ең алдымен, эпикалық шығармада кеңістікті 
көлденеңінен жэне тігінен қозғалысқа түсіреді. Көктен тоқтаусыз жауған 
қар, ақ түтек боран, жердің үсті мүзға айналған. Босыған халық бір жерден, 
екінші жерге шүбырып барады. Өкшелей қуған жау болса, тігерге түяқ 
қалдьфмай жалмап, кеңістікті қызыл түске бояған. Тарихи жырларда бүл 
бүлайша өрнектеледі:

Айнадай жарқырайды дүние жүзі,
Мүзбенен шағылысып күннің көзі,
Тас, топырақ, қопсан, жазық бірдей болды.
Сьфғанап батпай кетті мықтың ізі 
Тау тас, қүзда ағаш, жерде бүта,
Мүз басып барлығы да қалды жата [14].
Барасың Қожахмет кімге қалып,
Қайран тау, қайран Сырым, қайран дала,
Күн көрген өсіп, өніп қатын бала.
Жөнелді у-шу болып қазақ тозып,
Көлік жоқ ең болмаса екеу ара.
Қазақтан тартып алды Түркістанды 
Хиуамен билеп Ташкен, Самарқанды [15].

Әйгілі тарихи өлеңнің желісімен келген мүндай жолдарды, тарихи 
жьфлардың көпнгілігінен кездестірдік. Кейде сол өлеңнің өзі жырдың ішінде 
жүруі бүған айғақ. Сайын дала көсілген кеңістіктің мезгілмен өрлесіп, эпикалық 
шығармаға енуі түптеп келгенде заман психологиясын жеткізуден туған.

Тарихи жьфда үлы жүз, орта жүз, кіші жүздің белгілі бір аймақтарының 
қай жерлерде орналасқанын шежірелеп баяндау бар. Жыршы мүны айтуда 
кеңістік атауларын тізбелеп шындықты дәлелді жеткізеді. Батырлық эпоста 
негізгі қаһарман ел шетіне жау келгенде мекенімен сол жауга қарсы аттанса, 
тарихи жьфларда қаһарманның елін жау шауып, түтас аймақты тарылтып 
келеді. Қаһарманның аттаныс іс-әрекетін жыршы бірден жауга қарсы 
багыттамай, бірнеше қолмен Үлытауга қарай жүргізеді. Өйткені онда үш 
жүздің басы қосылып, жауга қарсы шықпақ.«Абылай хан, Сабалақ» жырында 
Бөгенбай мен Қабанбай атынан жазгытүры Үлытауда жиналатыны айтылып.
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оған Сабалақтың баруы, үш жүздің тәмәм батьфлары жиналып, Шақшақ 
Жәнібектен бата алып, жоңғармен соғысқа шыққаны баяндалады. «Шақшақ 
Жэнібек батьф» жьфында еліне аттанып шыққан Жәнібек батьф келе жатып 
Қабанбай мен Бөгенбайға кездеседі. Жауға аттануға Үлытауға бара жатқаны 
айтылып, Жэнібек оларға қуана қосылады. «Олжабай батьф» жырында 
Үлытау қалыс қалмаған. Қысқасы тарихи жьфда жьфшы тыңдаушысына 
бүкіл батьфлар Үлытауға жинақталып, содан бастап қаһарманның жекпе- 
жектерде үлкен жеңіске жеткенін даралап көрсетуді мүрат еткенін аңғару 
қиын емес. Бүл жьфдағы шалғай кеткен түс екені рас. Біріншіден, 1926 жылы 
Ордабасындағы жиында жауға қарсы аттаныс жөнінде, Әбілмәмбет, Төле 
би бастатқан қазақтың біртуар ақылды алыптарының бір мәмілеге келіп, 
аттанысты Үлытаудан бастауға үйғарғаны, Әбілхайьфдың сол бас қосуда 
бас қолбасшы болып жауға аттанғандығын аңыз да, тарихи деректер де 
теріске шығармайды. Екіншіден, жырды айтушылар осыдан кейінгі 1728,
1729 жэне 1730 жылдары жоңғарларға қазақ қолының қатты соққы бергенін 
білуі мүмкін. Сондықтан бүкіл соғыстардың оқиғасын осыған жинақтап, 
таратуды көздеген. Үшіншіден, жырлаушы аймақтағы кеңістіктің орталық 
нүктесін дэл тауып, бүкіл жорықтарды содан шығаруға ниеттенген. Ертегі- 
аңыздағы жер ортасы Көктөбе, «Манастың Бозтөбесі -  жер кіндігі» т.б. 
кеңістіктің орталық нүктесіне қатысты пікірлер бар екені белгілі. Тарихи 
жьфларда Үлытаудың қайта-қайта айтылуы, Абылайдың сол тауда анда 
жоңғарға үсталуы соны еске түсіреді.

Тарихи жьфларда кеңістік үнемі қозғалыста дегенді айттық. Соның 
бір көрінісі, жердегі шүбырған жүт жылғы жүртты айтсақ, екінші үнемі 
жырдағы кездесетін көшпелілер өміріндегі көш суреттері. Қаратаудан 
Сьфға ойысып эрі қарай Мүғаджар тауларынан пана іздеген, бірақ пайдалы 
қоныс таппаған, жөңкілген елдің бір парасы Қүм, Жем, Сағыз, Жайыққа 
барып тоқтаса, келесі көш Арқа жаққа ауа көшіп Көкше, Ереймен, Шыңғыс, 
Тарбағатай сілемдерінен орын тепкен. Орта жүз аталатын рулар мен тектер 
кіші жүз мекен қылған, Ырғыз, Шалқар бойларын басып өтеді. Қараөткел, 
Ереймен, Баян ауыл, Қызылтау, Сілеті, Сарысу, Арғанаты, Нүра, Домбыралы, 
Моншақты, Шідерті, Қара Сеңгір, Шалқар, Көкшетау, Шыңғыстау, 
Қызылжар, Алакөл, Сарыбел т.б. сандаған жерлерге шежірелей таратып, 
қоныстандьфатынын көруге болады. Жырды айтушылар осы өлкенің бэріне, 
жүрт жоңғардан азат етілгеннен кейін қоныстана бастады дегенді көлденең 
тартады. Біз жоғарыда «Ақтабан шүбырынды» оқиғасында елдің қай 
бағытқа қарай шүбырғаны жөнінде Шоқан Уәлихановтың пікірін келтірдік. 
Әйгілі ғалымның кезеңінде бастан өткен зүлматты да, нәубетті де халық 
санасынан шығара алмаған түс, сонымен қатар, бүл пікірді тарихи деректер 
мен еңбектерде жоққа шығармайды. Тарихи жырлардағы жайбарақат 
тыныштықтағы қазақтың үш жүзінің Қаратау мен Сыр бойында жатқаны.
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бейқам жатқан елге түтқиылдан жау шапқаны, Қаратау, Сыр бойы, Түркістан 
мен Ақмешіт қалаларын жау басып алған екен, соған қарсы қазақтың небір 
батьфлары аттанғаны айтылып, жеңіске жеткендерін мақтан ететін мотивтер 
де бар. Бүл. шындыққа жүгінсек, XVIII ғасьфда болған іс емес, керісінше 
Әз Тэукенің заманындағы үлкен жеңістер екендігін анықтаған жөн. Кеңістік 
атаулармен оқиғаға нақты көшіруде, уақытпен өрелестіруде жьфау мүнда 
аса үлкен жаңсақтыққа бармай, белгілі тарихи батырларды айтады да, 
дереу бүдан кейінгі кеңістік элеміндегі шүбырынды заманына оралады. 
Жоғарыдағы жыршылардың ата қонысқа жеткен еді деуінің шындықтан 
шалғай түсы, «ақтабан шүбырынды» кезінен бүрын да аталған жүздер мен 
рулар бүл жерлерге үшқан қүспен бірге қайтып отырғаны көпке мэлім. 
Ендеше, бүл жерде жыршы жоңғардың жойқын шабуылын, оны аймақтан 
қуып шығарудағы қаһармандар ерлігін ерекшелеу мақсатында көрсеткен 
деудің орны бар. Соның өзінде де, шындықтан шалғай кетпеген. Себебі, 
жаудан босаған жерлерге халық қайтадан оралып, ата қоныстарына орналаса 
бастағаны рас. Көреген Абылай да ендігі уақытта кеңістікті бос тастамай, 
жүртты тығыз орналастьфу ісін қолға алғаны да -  осы шақ, сол бір сүрапыл 
соғыстар кезі болатын. Қаһармандық эпостағыдай батырдың жүріп өткен 
жолындағы тау-тасын бір бөлек, өзен-суын, көл-дариясын бөлектеп жинақтау 
тарихи жьфлардың табиғатына жат. Мүнда қаһармандардың өз мекенінде, 
бүкіл аймағында болып өткен басқыншылардан азат етудегі жорық 
жолдарының алғашқысы «ақтабан шүбырындыға» дейінгі, келесісі -  одан 
кейінгі кезеңдерді қамтып, Абылай дэуіріне жинақтаған. Сол жинақтауда 
кеңістік атаулары жүріп өткен уақыттан алшақтамай, эпикалық шығармада 
бірін-бірі толықтырып жатады.

Тарихи жырлардағы ендігі бір ерекшелік, қаһармандардың жайлы 
қоныс, жаңа мекен іздеу мәселесі. Бүны ерекшелейтін «Өтеген батьф» мен 
«Олжабай батьф» жырының сюжеттері екені белгілі. Асылында бүл сюжет 
желісі қазақ фольклорында Асан қайғы туралы аңыздардан басталатыны, 
қазақ фольклоршылары назарына ерте іліккен еді. «Қазақ халық прозасы» 
атты еңбегінде С.Қасқабасов: «Қүтты мекен жайындағы қазақтардың әпсана 
хикаяттары варианттары бойынша қарастырсақ, біріннгіден, мүндай сюжеттің 
қарақалпақ, қырғыз, қүмық, ноғай елдерінде де бар екенін көреміз, ал 
екіншіден, бүл сюжетке қүрылған шығармалар Асаннан да бүрын болғанын, 
тіпті Асаннан кейінгі заманда басқа адамға байланысты айтылғанын 
байқаймыз», - дей келе, «XV ғасырда Сәбиттің орнын Асан басқан, ал ақтабан 
шүбьфынды дэуірінде оның орнына Абат батыр мен Өтеген батыр қойылған. 
Міне, бүл сюжет осындай тарихи циклизацияға түскен. Мүнда тіпті батырлық 
эпосқа тэн генеалогиялық та циклизация бар: Жерүйықты іздеуші алдымен 
Сәбит, одан кейін оның баласы Асан, ең соңында үлы Абат болып көрінеді. 
Бүл да -  фольклорлық дәстүрдің зандылығы» [16], - дей отырып, утопиялық
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эпсана-хикаяттар қатарына қосады. Дәлелді пікір екендігі даусыз. Жалпы ел 
басына қатер төніп, қиыншылық заман келгенде, Жерүйықты іздеу мэселесі 
күн тэртібіне шығатынын қазақ халық прозасы мейлінше ерекшелеген. Асан 
қайғының Жерүйықты іздегені ерте кезенде хатқа түскен. Басқа да халықтар 
фольклорында кездесетіні, кей халықтарда эр түрлі шығармаға айналғандығы 
турасында зертгеу еңбектер бар. Қазақ тарихи жырларында қоныс іздеу, жер 
шолу Асан қайғы әрекетімен үндес. Ең басты Жерүйық деген -  кеңістік, тек 
қана эпикалық шығармада ғана болатын жер атауы екендігін үмытпайық. 
Ешқандай карталардың бүған жауап бермейтіні біз айтпасақ та түсінікті. 
Бүл орайда С.Қасқабасовтың «Жерүйық -  халықтың жарқын қиялынан 
пайда болған еркін, азат, жанға жайлы жердің образы, «Жерүйық» деген 
сөздің өзі де, біздіңше, «ел үйып, тату-тэтті өмір сүретін жер» деген үғым 
береді» [17], - деп түжырымдаған пікіріне біз де қосыламыз. Тарихи жырдағы 
қаһармандардың жер шолу, қүтты мекен іздеуінің өзі аңыз желісі арқылы 
эпикалық шығарма сюжетіне енген. Мысалы:

Даярланып сапарға 
Іздеуге қоныс беттеді,
Қара қазан, сары бала 
Қамын ойлап батырдың,
Ешбір тыным көрмеді.
Күн шығысқа барыпты 
Қалың елдің қамы үшін [18].

«Өтеген батыр» жырының алғашқы нүсқасында, ел басына қиыншылық 
туғанда Өтеген жайлы қоныс, жауға алдырмас жер іздесе, Жамбыл 
нүсқасында элеуметтік сарынға үстемелей таптық мэселе қосылады: 

Жүрттан бүрын ол сезді 
Қайғыға халық түсерін,
Патша алдында бас иіп,
Хандардың ант ішерін.
Өтеген сезді хандардың 
Арам, пасық ниеттерін,
Халықтың сатып, патшаның 
Киерін шенін, шекпенін...
...Қара қазан, cap бала 
Қамы үшін қамдана 
Қонысқа жер іздейді, - [19] 

деп жырлаған. Мүның өзі жырдың қаншалықты өзгерістерге түсіп, 
кейінгі кеңестік идеология мақсат-мүраттарына қарай бүрмаланғандығын 
дәлелдейді. Ақиқатына жүгінсек, Өтегеннің қоныс іздегені турасында 
аңыздар жеке жазып алынғаны туралы деректер, эпикалық ауқымды дүниеге 
фольклорлық басқа да жанрлардың әсері бар екенін көрсетеді. «Олжабай
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батыр» жырында жайлы қоныс іздеп, жер шолу Сарыарқа өңірінде екені 
баяндалады.

Арқаның барлық жонын аралады,
Еділ мен Жайық, Ертіс аралары.
Есіл мен Алтай тауы, Арғанаты,
Үлытау, Сарысуды шамалады.
Бүл жердің қьфы -  киік, ойы -  балық,
Көргеннің сүйсінеді шыбын жаны.
Мың жылқы жатсадағы көрінбейді,
Жаз жайлау, қыс-қыстауы жалғыз сайы [20].

Жьфды айтушы қаһарманға жер шолғызып алып, одан кейін Көкшетау, 
Қарқаралы, Өлеңті, Шідерті бойын Айдаболдың бес баласына қалдырып, 
өзі Жанқозы, Малғозы балалары Қоңырбелді мекендейді. Баянауылды 
қыстатып, Ерейменді жайлаған халықта бейбітшілік орнаған. Жыршының 
бүл жердегі ерекше тоқталып отырғанын түсіну қиын да емес. Бүл бір 
кездегі қүспен бірге келетін елдің енді арқа өңіріне біржола қоныстана 
бастаған шағы болатын. Тарихи жырдағы бүндай ерекшеліктер, жыршының 
түспалдау, жорамалдау арқылы көрсетіп кеңістік турасындағы көзқарастары 
сайып келгенде, шындықтан алыстамай белгілі бір уақыттың дерегін 
беретіндігін байқаймыз. Тарихи жырда бүкіл қазақ елінің аймағы үш жүздің 
орналасуымен ажыратылып, кеңістік атаулары сол түрғыдан жіктеледі. 
Жауға қарсы үрыстар кеңістіктің оңтүстік, шығыс, орталық өңірлеріндегі 
белгілі жерлерде өтіп жатса да, жыршы қаһармандардың жеңісінен кейін 
қалмақты қайтарған, жоңғарды солай жосытты, қырылған қалмақ есепсіз 
дей келе, «Қалмақ қырылған» жер атауы содан қапты деп сюжетті шарықтау 
шегіне жеткізеді. Осыған қарағанда, жырда үсақ қақтығыстардан гөрі, ірі 
соғыстар өткен кеңістіктерді жинақтау бар. Себебі, Қазақстан даласында 
«Қалмақ қырылған» деген жер атаулары молынан үшырасатынын жоғарыда 
атадық. Қазіргі уақытта «Ақтабан шүбырынды» оқиғасына арналған, Отан 
соғысының жүріп өткен жерлерін тиянақтаған карталар да шыға бастады. 
Бүндағы көрсетілген кеңістік атаулары да біздің пікірімізді нақтылай 
түсетінін пайымдадық.

Тарихи жырларға қарағанда реалды тарихи эпостағы кеңістік 
атаулары жалпы аймақты қамтымайды, оны жырдағы қаһармандардың 
іс-әрекеттері де дәлелдейді. Кеңістіктің бүлайша көрінуінің өзі, жырдағы 
нақтылы болып өткен оқиғаларға байланысты болса керек. Реалды-тарихи 
эпостарда да қаһармандардың мекені айтылатыны, оның ерекшелену себебі 
қаһармандық эпос дәстүрінен туындағанын жоғарьща ескерттік. Жырдағы 
эпикалық кеңістіктің көрінуінің басты себебі -  сол мекеннің тарылуына 
байланысты. Мүнда бір жақтан қарулы күшпен келіп, мекенді тартып 
алып жатқан жау жоқ. Негізгі жау алыстағы өз аймағында отырып, айлалы
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саясатымен айтқанына жүргізіп, сатқындарға кеңістікті көлденеңінен 
бөлшектетіп жатьф. Осыған жүрт наразылығы күшейген, ақьфында эпикалық 
шығармада қаһармандар мекені үшін атқа мініп, жалпы аймақты қорғау 
ісіне айналдырады. Қаһармандық эпостағы «өзімдікі мен өзгенікі» реалды 
эпоста өзімдікі де, өзгенікі де емес, біздікі дейтін бір-ақ түсінікпен беріледі.
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Г. С. Суюнова

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ

В статье автор рассматривает некоторые негативные явления 
межэтнического взаимодействия.

В предлагаемой статье межэтническое взаимодействие рассматривается 
с точки зрения некоторых негативных явлений этнопсихологического 
стереотипов, связанных с ними этноцентризма, национальных предрассудков 
и национальных установок.

И. С. Кон определяет этностереотип как «предвзятое, т.е. не основанное 
на свежей непосредственной оценке каждого явления, а выведенное из 
стандартизованных суждений и описаний мнение о свойствах людей и 
явлений» [1, с. 188]. Не менее важно и указание на то, что «стереотипы
-  результат межнациональных отношений, т.е. контактов и связей между 
представителями различных этнических общностей» [2, с. 5].

Ученые говорят о способности стереотипа детерминировать процесс 
восприятия и интерпретации, что позволяет ему приобретать самостоятельный
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социально-психологический статус в ситуации межэтнического общения 
и выполнять специфическую роль. Эта роль заключается в том, что на 
основе актуализации этнического стереотипа как системы признаков и 
представлений прогнозируется поведение другой стороны, и с учетом 
этого устанавливается реальная регламентация процесса межэтнического 
общения [3, с. 233]. Следует особо подчеркнуть сопоставительный характер 
этнических стереотипов: «Этнический стереотип формируется на основе 
сравнения -  важнейшей характеристики этничности. Когда стереотип 
обращен на отличительные черты другого народа, выделение его какой-либо 
особенности неизбежно осуществляется путем сопоставления со свойствами 
собственного народа» [4, с. 54].

Опираясь на свои национальные стереотипы, люди могут делать 
предвзятые выводы и неверно вести себя по отношению к представителям 
той или иной этнической общности. В этом кроется опасность национальных 
стереотипов. Скажем, в следующем примере мы видим стереотип 
представления некоторых современных россиян о поведении украинцев в 
отношениях с русскими: У него был бы двухместный номер с соседом-хохлом 
из какого-нибудь Тернополя. Хохол оказался бы записным националистом, 
приверженцем лозунга: «Украинец! Поки ты спав, москаль зъив твое 
сало!» Он демонстративно разговаривал бы на своем хохляцком и делал бы 
Звягинцеву мелкие гадости. -  (В. Платова. Хрустальная ловушка).

Этнические стереотипы логически связаны с явлением этноцентризма, 
который считается одной из самых существенных базовых характеристик 
личности, определяющей враждебный характер ее поведения в межэтнических 
отношениях.

Введенный в научный оборот У. Самнером, термин «этноцентризмм» 
обозначает «совокупность представлений о собственной этнической 
общности и культуре как центральной, главной по отношению к другим». 
Согласно этноцентризму, собственная группа является центром всего, а все 
другие общности в целом шкалируются и оцениваются в сопоставлении с 
ней. Опасность подобного явления заключается в скрытности, когда даже 
негативная оценка других по собственным меркам может совершенно 
не проявляться во внешних реакциях, маскироваться под этикетом 
добропорядочности и доброжелательности к другим людям.

Качественное изменение этноцентризма происходит в тех случаях, 
когда он наполняется политическим и идеологическим содержанием, 
то есть из сугубо внутреннего отношения превращается во внешнюю 
готовность к действиям. Наиболее часто встречающимся примером 
политизированных движений, с которыми увязывают стратегию поведения 
одного этноса по отношению к другим, является понятие национализма. Он 
проявляется в утверждении национальной исключительности, национальной
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обособленности и самодостаточности в сочетании с умалением или даже 
игнорированием достоинства других народов. К сожалению, реалии 
современного мира дают достаточное количество примеров этого. Так, в 
последнее время исследователи пишут о так называемой речевой агрессии, 
которая может отражать и этноцентрические явления. Они особо указывают 
на ее опасные социальные последствия: «Речевая агрессия в современном 
обществе оценивается как менее опасная, чем физическая. Однако ... речевая 
агрессия может рассматриваться по отношению к физической агрессии 
как первый шаг, создающий агрессивный подход к действительности и 
агрессивную социальную среду. Речевая агрессия может иметь опасные 
социальные последствия, создавая у молодого поколения негативное 
отношение сначала к партнеру по общению, а затем и ко всему обществу. 
При этом речевая агрессия моделирует не только негативную социальную 
установку, но и агрессивную модель поведения, разрушая конструктивный 
диалог, препятствуя поиску истины и выходу из затруднительного 
положения, формируя и постоянно выискивая «образ врага» (эти москали, 
эти евреи, эти люди кавказской национальности и т.п.) [5, с. 63].

Межэтнические конфликты дают множество примеров речевой 
агрессии, чаще всего основанной на негативных социальных стереотипах, в 
том числе и этнических. В лингвистике подобное явление стало предметом 
научных исследований с точки зрения экспликации речевой агрессии, и, 
более того, появился новый термин «язык вражды». Э. Д. Сулейменова пишет: 
«... тема репрезентации негативных стереотипов в современной лингвистике 
не нова, но именно сегодня она получает новое звучание; сформировался 
блок актуальных проблем, которые изучаются как язык вражды (от анг. hate 
speech): тревожная лексика, репрессивная лексика и даже репрессивная 
морфология, вербальная агрессия, агрессивная лексика ... (выд. автором -  
Г. С.) [6, с. 11].

Более того, ученые пишут уже не только о речевой агрессии в отношении 
этносов, но и об этническом насилии. Так, Ниязова Г. М. указывает, что такое 
насилие « в СМИ проявляется и с помощью распространения интолерантных 
идей: «нелегальные мигранты работают за маленькие деньги -  занимают 
рабочие места», «все таджики, (узбеки, азербайджанцы и др.) живут здесь 
без документов» «мигранты могут выполнять только самую «грязную» 
работу» и др.» [7, с.15 ].

Негативные стереотипы включаются в так называемое «субпространство 
социального неприятия со следующей схемой: мы (русские, националисты) 
замечательные, добрые, высокодуховные люди плохо живем из-за 
злокозненности наших врагов, в то время как они (евреи, «лица кавказской 
национальности», китайцы, иудеи, католики, мусульмане) разрушают 
нашу жизнь» [7, с. 14]. Распространение подобных негативных этнических
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стереотипов - одна из часто применяемых технологий распространения 
«этнофобии» в СМИ, например, «все цыгане -  воры», «все узбеки  
необразованны», «все кавказцы - бандиты», «все русские -  пьяницы и 
лентяи» (примеры Г. Ниязовой) [7].

Социальная значимость этнических стереотипов заключается в 
том, что они являются той основой, на которой происходит построение 
соответствующего поведения по отношению к представителям других 
этнических групп.

Если стереотипизация имеет под собой не объективную основу, а 
предвзятость, предубежденность по отношению к этносу и его конкретным 
представителям, искажает какие-то черты и особенности людей, она 
выступает серьезным препятствием для взаимопонимания. Следует 
отметить, что содержание этностереотипов часто зависит от проявления 
психологических характеристик его носителя: уровень развития, интеллект, 
образование, воспитание и др.

Заметим, что стереотипное восприятие «чужого» этноса характеризует 
не столько его, сколько этнос, в котором оно образовалось и бытует. 
«Этнические представления отражают не одну, а две реальности, или, точнее, 
два народа - и тот, чей образ формируется в сознании другого народа, и тот, 
в среде которого эти представления слагаются и получают распространение» 
[8, с. 21].

Дальнейший анализ проблемы значимости этнических стереотипов для 
межэтнической коммуникации выявляет их связь с рядом важных проблем, 
а именно: проблема национального характера, проблема языковой картины 
мира и места национальной идентичности в ней, социального статуса.

В первом случае нужно подчеркнуть, что этнические стереотипы служат 
«измеряемой формой национального характера» и выступают «в качестве 
эмпирического индикатора характерологического своеобразия этнической 
общности...» [9, с. 18].

Психологической основой формирования негативных этностереотипов 
служат предубеждения, определяющей характеристикой которых является 
отрицательный эмоциональный фон. Преломление убеждений сквозь призму 
этноцентризма приводит к усилению отрицательных аффективных моментов 
в структуре национальных стереотипов и превращает их в национальные 
предрассудки.

Н ациональны е предрассудки -  неадекватны е и искажающ ие 
действительность установки, вырабатываемые этнической общностью 
по отношению к другим этническим группам и отличающиеся большой 
живучестью и консервативностью [2]. Их основное предназначение 
заключается в формировании определенной предрасположенности членов 
этнической группы в отношении соответствующих объектов. Вследствие
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функционирования национальных предрассудков сохраняется социальная 
дистанция между этническими группами, что влияет на функционирование 
межэтнической коммуникации. Например: Строгая пастушеская мораль 
предков и священное отношение узбеков к девичьей чести абсолютно 
не касается их отношения к женщине европейского происхождения - 
независимо от ее возраста, профессии, положения в обществе и группы 
инвалидности. По внутреннему убеждению восточного мужчины -  и мои 
мальчик не являлись тут исключением -  все женщины-неузбечки тайно 
или открыто подпадали под определение «джаляб» - проститутка, 
блудница, продажная тварь. Возможно, тут играло роль подсознательное 
отвращение Востока к прилюдно открытому женскому лицу.

IIхотя к тому времени, о котором идет речь, уже три десятилетия 
красавицы узбечки разгуливали без паранджи, в народе прекрасно помнили
-  кто принес на Восток эту заразу. (Д. Рубина. Последний кабан из лесов 
Понтеведра. -  с. 252).

Ю. Е. Прохоров связывает этнические стереотипы с проблемой 
социального статуса: «Именно устойчивость... реализации того или 
иного социального статуса личности определенной этнической культуры 
позволяет представителям той же культуры осуществлять предвидение 
возможных форм проявления личности, поддерживать или целенаправленно 
нарушать статусные характеристики. Личность другой культуры может 
в межкультурном общении исходить лишь из обретенных в процессе 
социализации своих стереотипов, которые могут и совпадать, и расходиться, 
и вступать в противоречие со стереотипами новой культурной общности» 
[10, с. 41].

Интересным является утверждение ученого о специфике статуса 
«иностранец», позволяющей нарушать некоторые культурные традиции, в 
том числе и стереотипы. Он пишет: «Проявление автостереотипов является 
естественным поддержанием причастности к «мы» при межкультурном 
контакте с иностранцем, который преследует ту же цель, но наиболее 
нейтральной формой общения является в этой ситуации поддержание как 
автостереотипа «мы», так и взаимно признаваемого наличия стереотипа 
«они», в котором внимание к статусу собеседника находится, очевидно, на 
первом месте -  можно нарушать некоторые культурные традиции, так как 
ответственность за это принимает на себя статус «иностранца» [10, с. 41-42].

В межэтническом общении система стереотипов одной этнокультуры 
вступает во взаимодействие с аналогичной системой другой этнической 
группы. Этот процесс имеет свою специфику, которую Ю.Е. Прохоров 
описывает следующим образом: «Представитель иной этнической общности 
осознает в новой знакомые ему «свои» элементы, исходя из имеющихся у него 
своих стереотипов, однако в новой общности эти элементы организованы по
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иным стереотипам их комбинаций, в связи с чем и происходит выделение 
«чужого», хотя его составляющие могут быть «своими» [10, с. 18].

Именно новая комбинация известных элементов, а не собственно 
новые элементы, и является, с одной стороны, причиной проблем 
межэтнического общения, а с другой -  причиной закрепления в сознании 
носителей определенной культуры стереотипов восприятия чужой культуры: 
иная комбинация знакомых элементов вызывает гипертрофированное 
преувеличение тех из них, которые с позиций носителя иной культуры 
занимают наиболее отличное от их положения в родной культуре место. 
Ученые говорят о принципиальной невозможности обходиться в общении 
без стереотипов: «Стереотипы жестко встроены в нашу систему ценностей, 
являются ее составной частью и обеспечивают своеобразную защиту наших 
позиций в обществе. По этой причине использование стереотипов имеет 
место в каждой межкультурной коммуникации. Без употребления этих 
предельно общих, культурно специфичных схем оценки как собственной 
группы, так и других культурных групп невозможно обойтись» [11. с. 224].

Для межэтнического общения важным является вопрос о случаях, когда 
этнические стереотипы препятствуют или способствуют такому общению. 
К числу первых можно отнести:

- Стереотипизация лишает общение индивидуальности, потому что 
предполагает, что все представители одной этнической группы обладают 
одинаковыми чертами.

- В стереотипах могут повторяться и усиливаться ошибочные убеждения, 
которые в силу частотности употребления могут приниматься за истинные.

- Стереотипы могут основываться на полуправде и искажениях, давая 
тем самым неверные представления о людях.

Вместе с тем стереотипы могут приносить пользу общению. Это 
возможно в следующих случаях: Если придерживаться стереотипа 
сознательно; Если стереотип точен; Если стереотип является описательным, 
а не оценочным; Если стереотип содержит положительную догадку о группе, 
но не является прямой информацией о ней [11, с. 224-225].

Для межэтнической коммуникации значение стереотипов неоспоримо: 
« Для достижения понимания между различными культурами мы должны 
научиться управлять этими стереотипами -  уделять максимальное внимание 
тем ценностям, которые считаем положительными, и минимизировать или 
воспринимать с юмором.. .то, что считаем отрицательным или приводящим 
к конфликту» [12, с. 442].
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М. ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙЖОЛЫ» РОМАН- 
ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ҮЛТТЫҚ КИНЕМАЛАР СИПАТЫ

Мацалада М. Әлезовтің «Абай жолы» эпопеясындагы бейвербалды 
амалдар царастырылады.

Қазақ тіл білімінде бейвербалды амалдар мәселесі М. Мүқановтың, 
Ә. Қайдардың, Қ. Қажығалиеваның, Ж. Өмірәлиеваның, Э. Оразалиеваның 
еңбектерінде баяндалады. М. Ешимовтің “Ым семантикасы: универсалды 
жэне үлттық табиғаты” атты зерттеуі бейвебалды амалдардың ерекшелігін, 
үлттық сипатын жан-жақты танытатын ғылыми еңбек болып табылады [1]. 
Б. Момынова мен С. Бейсембаева сынды ғалымдардың қүрасырылуымен 
жарияланған ым мен ишаратгың сөздігі бейвербалды амалдарды тануда 
маңызы зор зертгеу болады [2].

Қазақ тіл білімінде бейвербалды амалдар М. Балақаевтың зерттеу 
еңбегіне де нысана болған. Ғалым бейвербалды амалдарды сөйлеудің 
қосымша амал-әрекеті ретінде көрсетіп, мынадай анықтама берген: “...Сөйлеу 
эр уақытта сөйлеу жағдайында отеді: дауыс ырғағы, екпін, қимыл, ым, 
нүсқау, қол көтеру, коз қысу, бас изеу, күле, ызалана... сөйлеу, бэрі -  ойды 
дэл жеткізе айтудың қағазға түсе бермейтін қосымша амал-әрекеттері” [3,86].

Біз ғылыми мақаламызда бейвербалды амалдарды зерттеген ғалымдар 
еңбектерін негізге ала отырып, М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында 
үлттық кинемалардың мол қолданғандығын талдауды мақсат еттік.
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«Абай жолы» романы тілін қарастыру барысында жазушының 
бейвербалды амалдарды шеберлікпен үтымды кең көрініс тапқандығына көз 
жеткіземіз. Жазушының көркем тілі белгілі бір оқиғаны оқырман сезіміне 
әсерлі, бейнелі етіп жеткізеді. Сол әсерлілік пен бейнелілік түрлі амал- 
тэсілдер арқылы жүзеге асады. Сондай амалдардың бірі -  көркем бейне 
жасаудағы бейвербалды амалдардың қызметі. М. Әуезовтің шығармалары 
осындай бейвербалды амалдарға бай. Жазушы бейвербалды амалдарды 
пайдалана отырып, өзінің стильдік шеберлігін шындайды. «Абай жолы» 
роман-эпопеясында кейіпкерлерінің ішкі жан дүниесі, психологиясы 
бейвербалды амалдар арқылы ашыла түседі. Кейіпкерлердің жан дүниесін, 
характерін, ішкі күйзелісін бейвербалды амалдармен, яғни, ым-ишаралармен 
аша білуінен автордың шеберлік мектебінің ауқымдылығын байқауға болады.

¥лы жазушы қаһармандарының ашу-ызасын оның қимыл-эркеті арқылы 
білдіре отырып, ашудың қатты немесе қайтымы тез екендігін де аңғартуға 
болатындай бейімдеген. Мысалы кейіпкердің қатты ашуланғанын мына 
қимыл-әрекетінен танылады: «Қольтндагы аса таягымен жерді цатты 
түртіпцалды» («Абай жолы», 31), «Қып-цызыл боп түтана»( «Абай жолы», 
32), «дүрс цоя берді» («Абай жолы», 32), «екі көзі цанталап үмтыла түсіп» 
(«Абай жолы», 32), «булыга цайнап» («Абай жолы», 107)

Мысалы мына үздіндіде кейіпкердің ашуымен қоса үнатпау, жек көру 
эмоциясы қоса өріледі: «Кірпіксіз суыц көкшіл көздерін Сармоллага цатты 
жирениіпен цадап түрды » («Абайжолы», 32), «тістеніп, цырылдай түсті» 
(«Абай жолы», 137), «цабазан төбеттің ырылътдай ашу айтты» («Абай 
жолы», 137), «оцтай атып цалды» («Абайжолы», 186), «цанын ііиінетартып 
алды» (110), «цырыс цабагын суыта жауып, түйіп алыпты» («Абай жолы», 
239), «демігін баспаган, ашуы алцымъта тыгылган» («Абай жолы», 255), 
«бойътдагы }исіз цатты ашудап бетінің түктері бозарып шыща«Абай 
жолы», 262),» тамагына жас тыгылгандай, ызалы жас түйіліп түрып 
цалды» («Абай жолы», 262), «жер-жебіріне жете, ызалана соцтыгысады» 
(«Абай жолы», 74), «ызалы көңілі ширыгып отыр еді» («Абай жолы», 74), 
«тіксітп цалды» («Абай жолы», 47), «тістерін соган барытиа басулы» 
(«Абай жолы», 62), «цапалыц ызада, демі цурыгандай циналуда болатын» 
(«Абай жолы», 73), «цабацтүйіп, екі көзі цанталай түсіп («Абай жолы», 83), 
«тістене түрып зіл тастады» («Абай жолы», 109), «ызамен цүса боламын» 
(«Абай жолы», 125), « жагът тістеп, цалыц цабагът, түксите түйіп алды» 
(«Абай жолы», 238), «цатуланып, үрыса сөйледі» («Абай жолы», 334), 
«цабагыл түксите, суыц царап түрды» («Абай жолы», 357).

«Абай жолы» романында кейіпкердің ашу ызасы оның бүкіл болмыс 
бітімінен аңғарылады:



«Шұбар сөз цаптаса да ызаланып, Көкбайга салцът көз тастап, сырт 
айналып, атъта міне берді» («Абай жолы»,11 б). ТТТүбар ашуы -  «сырт 
айналу» қимылы мен қоса көз соматикасы арқылы берілген.

М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясындағы кездесетін мимика 
түрлері бірнеше топқа бөліп қарастырар болсақ, адамның дене мүшелерінің 
қатысуымен түрлі эмоциялары берілгенін көреміз.

Бас кинемасы түрлі мэнді білдіреді. Келісу, келісім бермеу, қарсы болу 
мэнін білдіруде үнемі жүмсалса, кейде налу, рснжу. шарасыздықты білдіреді.

Әрцайсы да осы ойдыц соцътда еді. Үндемей салбырап кете барысты 
(«Абай жолы»,12 б).

Ербол төреші болгандыцтан, енді жүрттыц бәрі жаттап алзан 
төрелікті өзі тагы бір айтып, аз ойланып, бас іиайцады («Абайжолы», 13 б).

Бірінші мысалда, шарасыздық, өкініш қоса берілсе, екінші мысалда 
келіспеу мэнінде жүмсалғандығын байқаймыз.

Жазушы шығармаларында қабақ соматизміне байланысты мынандай 
кинемаларды кездестіруге болады: қабақ шыту, қабағын кіржиту, қабағын 
түю: ашулану, ренжу, көңілі томау.

Жиретие ңабагын бір шытып. цозгалацтап цалды. («Абай жолы», 6 б). 
Мәтіндегі баяндалған оқиғаға кейіпкердің реніш, өкініш, жиркену сезімдерін 
«қабақ» кинемасы арқылы жеткізген.

Жалпы бейвербалды амалдың ең жиі қолданылатыны көзбен 
байланысты. Адамның сезім мүшелерінің ішінде көздің қызметі ерекше 
маңызды. Мысалы, көзін төмен түсіру- үялу; көзінің астымен қарау -  
сенімсіздіктаныту; көзімен ымдау, көзін аларта царау", “көзі алаю”, “ала 
көзімен царау " -аиіулану; т. б.

« Үлкейіп, алацандай болып кеткен тут-цара көздерінен кесек-кесек жас 
тамшылайды». Көздің үлкеюі -  қорқыныш, үрейді білдіреді.

«Абай жолы» романында адыраю, одыраю, бажыраю, едірею, ажыраю 
сияқты сөздер де адамның эр түрлі эмоциясынан хабар береді.

Бөжей Қүнанбайга ажырайып, тіксіне царап еді, аямас түсі айцът 
екен ( “Абай жолы",18 б).

Сонымен қатар жазушы шығармаларында кездесетін “көзін аларта 
царау”, “көзі алаю", “ала көзімен царау”, “көзін алац-жулац ету", “ала 
көзімен ату ", «оцтай цадалу» сияқты сөз тіркестері де кейіпкердің ашу, ыза 
сияқты эмоциясын дэл суреттеуде үтымды пайдаланылған.

Қүнанбайга сыр алдырмай, салцын царап отырган Байсал:
-  Қара деп жазалзан күнде мүныц жазасы не болмац?-деп еді...
Салцът царау- жақтырмау, жа кта м ау. ко ста \ і а\ мэнін білдірген.
Ж иын ортасында, ж алгыз көзі буган оцтай цадалып турган 

Қүнанбайды танып, соган царап myiiLiin, цатты ацырып:
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-  Уай, Қүнанбай, мені цүдайдың жылатцаны аз бе еді? Бү не 
цырсыгыц?...

-  Ац, царамды тексермедіц бе, өңиіең цан жүтцан цара бет?!- деп 
цанталаган көзіліен Қүнанбайга бүрылып, атып жіберердей царады

Божей мүныц бетіне цатты сүрланган жүзбен, ажырайып царады да:
-  Арысыңды енді арыстан жеді,-деп сырт айналып кетті.
Қаламгер шығармаларында кездесетін адам көзқарасын бейнелейтін

сөз тіркестері кейіпкерлердің психикалық жағдайының, басқа адамдарға 
қатынасының индикаторы ретінде қызмет атқарады.

Зере мен ¥лжан да Абайга осындай сүраулар беріскен жүзбен бүрыла 
ңарасты.

Абай әкесіне іисіз көз салып еді, үндемей түйіліп,Айгызга аса салцын
царап цалган екен.

Өзі күйіп келген Абай әке жүзінен цаймыга алмады.
-  Көріп, біліп келдік. Кәмшат ауру. Әл үстіндіе. Бізді танымады. 

Бауыры суып, аямас цас көргендей барлыө жанды...не айтайын?-деп тощіап 
цалды.

Қүнанбай оцыс бүрылып, Абайга суыц царады да үндемеді.
Микромәтіндегі қарау түрлері уайым мен қайғыны білдіріп, кейіпкерлер 

жүзіндегі қиналысты берген.
Зеренің ашуы, қиналысы, қарсылығы көз соматизмінен жасалған кинема 

арқылы шебер жеткізілген:
«-Қорцыпта келіндерімді! О, несі? -  деп цатты зекіп цап, ілгері 

жылжып кеп, екі цолымен жер тіреп отырып, баласыныц жүзіне аса суыц 
царады...

Зере Қүнанбайга әлі де цадала царап, түйіліп цүнанбай иіеиіесініц 
ажарын сезді де, жуаси түсті. Көзі де шеше көзінен тайцып кетті».

Сонымен, «Абай жолы» романында: тіксене царай цалды (7), цадала 
царап (11), үлкен жаудыр көздерін жалт еткізе ойлана бір царады (12), 
оцтала цадады (110), жымия царап (128), егесе царады (278), ыстыцтарта 
царады (296), барлай царады (302), айыцпай цадалып (348), жогарыдан 
шаншылып, сүзе царап цалыпты (356),цабагын түксите, суыц царап түрды 
(357), ацыра царап цалыпты (Збб) т.б. қарау түрлері қаһарман эмоциясын 
дэл де ұгымды беруде қолданылған бейвербалды амалдар екенін көреміз.

Ерін, ауыз соматизмімен ашулану, ұялу, жақтырмау.қызғану, мазақтау, 
келемеждеп күлу, өкпелеу, қиналу, таңғалу т.б. сезімдер аңғарылады.

Мысалы, Сондай цартацдау, ысцаяц жецге болып, түсін өзгертіп, ернін 
сылп еткізген. Және бетін жыртып, сыгырайып түрып:

-  Омай, шикін, о несі екен! «Жігітім» деп, «цара цазацтыц асылы» деп.
О немесі Абайдың әнебіреу цырыццан борбайланган солдат баласы ма, 
бетім-av! (Абай жолы). Ерінін сылп еткізу—жақтырмау мағынасын берген.
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Ерін соматизміне байланысты кинемалар үнатпау. жақтырмау мэнін де 
береді. Мысалы, Қостагы жылцыга кісі жіберіп, am ауыстырам деп осътда 
оралып ем, жүргелі отырмын!Абай жаңтырмай ернін іиүйірді(Абайжолы).

Ерін жэне ауыз соматизмі арқылы жасалған аузын шылп еткізу, ернін 
шылп еткізу кинемалары эр түрлі үйыспалы (диффузиялы) дыбыстардың 
көмегі арқылы жасалады. Қ. Жүбанов: “Аузын шылп еткізу, аузын 
быртылдатулар дыбыс пен ымды қосып үстаған синкреттизм түрі. Мысалы, 
аузын шылп еткізгенде еріндері “в” дыбысын шығарады, тілі “д” дыбысын 
шығарардағы қалыбында болып, дереу іштен келген ауа тілді тіс түбінен, 
еріндері бір-бірінен айырып шығады. Жалғыз айырмасы “в” мен “д” бірден 
шығады жэне еріндері бір-бірінен тегіс көтеріледі (сондықтан шылп етеді), 
“в”-ны шығарарда ортасы ғана ашылады. Аузын быртылдатқанда еріндер 
алдымен “п” дыбысын шығарады да, аз мезгіл “ү”-ны шығарардағы қалыпта 
түрып, сонан кейін қос ерінді “ү” дыбысын, ақыр аяғында “т” дыбысын 
шығарады. Бірақ бүларды сондай тез тізіп өтеді, барлығы қосылып кетеді. 
Міне, бүл дыбыстар нығыз тіл дыбыстары. Бүлар адам мен адам арасында 
ғана жүреді. Сөйте түрса да бүларды фонетика тексермейді, өйткені бүлар 
дыбыс тілінің дыбыстары емес, ым тілінен қалған жүрнақтар”,- дейді [4,41 ].

Адам жүзінде байқалатын психосоматикалық процестер де мимикаға 
жатады. Өйткені, беттің қызаруы арқылы адамның үялғанын, өңінің бозарып 
кеткендігінен қорыққанын байқауға болады.

Ымдау, бір нәрсені мақүлдата сүрау. Мысалы, «Байтас бүган күліп, 
енді ірілене царап:

-  Не бетімді айтушы ем? Сорлы цатын алыстан әнмен арыз айтып 
жатұанга шыдасът ба? Келсем, алдымнан өзі шыгып, атымды байлап 
жатыр-деп Жумабай жацца царап, иек цагып цойды.

Осы кезде Жиретие Абайга ым цацты да, тысца шыгып кетті (20 б)
Иегі кемсеңдеу: көңілі босау:
-  Жаман неме, мазан бүрын келмей, әкеңе кеттің-ау! Жаман неме!... 

иегі кемсеңдеді.
Бірац үй ішінің ңаттылызын осы жаца келген жандарга иіаңңандай 

боп, кемсецдеп, иегі дірілдеп, біртүрлі әлсіз үішен тагы жылады.
Қол соматизміне байланысты кинемалар да жиі қолданылады. Қүптау 

немесе келіспеу, ашулану, жақсы кору, амандасу т.б. бейвербалды амалдар 
қол соматизмі арқылы беріледі. ңАбай жолы» роман-эпопеясына үңілсек:

«Оң цольшен ишарат цылып, түйені шөгер деп бүйырды». Істітоқтат, 
доғар деген белгі ретінде жүмсалған.

Қүнанбай сол цолын іиугыл көтеріп цап: «Догар!» дегендей ишарат 
цылды. Қаргыс шарпуынан бетін цоргаган сияцты цозгалыс.

«Қазақ халқының салт-дәстүрінде, сана-сезімінде, жалпы күнделікті 
қарым-қатынасында “түкіру” кинамасының бірнеше түрі қалыптасқан.
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Мысалы, біріншіден -  жүмысқа қүлшына кірісу үшін жасалатын кинема. 
Ауьф жүмысты істер алдында, алдымен қүралды қолына алардан бүрын, 
алақынына түкіріп алатын әдет бар. Бүл әдетті көбіне, ер адамдар қолданады. 
Сонымен қатар бүл кинеманы ер адамдар күреске шығар алдында да жиі 
пайдаланады. Екіншісі -  ашуланған, ыза болған кезде қолданылатын кинема. 
Салт-дәстүр, наным-сенімдермен байланысты “түкіру” кинемасы күнделікті 
қарым-қатынаста жиі қолданылады. Бүл әйел адамдар қолданысында кең 
жайылған -  жақсы затқа, жақсы адамға көз тимес үшін жасалатын ырым» [5].

«Абай жолы» роман-эпопеясында «түкіру» - қорлау, масқаралау мэнін 
беру мақсатында жүмсалғанын көреміз:

«Артынан Сүйіндік осы сөздің мәнісін сүрғанда:
Келінімен жақын екен осы кэпір... Маған не қыл дейсің? Қасыма алып 

жүрсем, ертең бетіме түкірмеймісің?-деп ақталған-ды. (« Абай жолы», 27 б).
М. Әуезов шығармаларында адамның қабағын түюі -  ренжудің; бетін, 

маңдайын, мүрнын тыржитуы -  жақтырмаудың, риза болмаудың; ернін 
тістелеу -  өкініштің; тілін, төменгі ернін шығару -  жақтырмау жэне келемеж 
қылу, мазақтаудың; кірпіктің дірілдеуі -  үялғандықтың; тісті шықырлату -  
ыза болғандықтың; ернін бүртиту -  өкпелеудің символы ретінде қолданылып, 
жеке адамның мінез-қырынан, жағымды-жағымсыз қасиеттерінен хабар 
беріп отырады.

Қазақ еліне, мәдениетіне, әдет-ғүрпына тэн қасиет ер адамға, әкесіне, 
әкесі мен атасы қатар түрса, атасына, яғни жасы үлкен адамға бірінші 
амандық беру қажеттілігі сақталған. Мысалы қазақ елін әлемге танытқан 
«Абай жолы» эпопеясын алайық, қазақ қоғамының барлық қыры мен сырын 
жан-жақты ашып көрсеткені белгілі. Сонымен бірге, қазақ халқының өмірі 
мен тарихы ғана емес, әдет-ғүрпы рухы сайрап түрғандығы анық. Мысалы, 
романның бас кейіпкері Абай оқудан ауылын сағынып, тезірек жетуге 
асыққан бала, еліне оралған сәтте, алдынан шыққан анасы Үлжанның 
бауырына кіріп кетпек болады. Анасы қатқыл үнмен: «бар, бірінші үлкен 
үйдегі әкеңе сәлем бер»,- дейді. Әкені қүрмет түту, ер адамды қүрметтеу 
т.б. үлттық салт-дәстүр жатыр. Демек, жазушы қаламына тэн осындай амал- 
тәсілдердің қолданылу табиғаты мен қыр-сырын ашу қаламгердің тілдік 
ерекшелігін танып білуге эсер етеді. Бейвербалды амалдарды өз орнымен 
қолдану, шығарманың танымдық-тағылымдық мэнін күшейтіп, әсерлілігін 
арттыра түсетіндіктен, бүл мәселені зерттеу тілдік жэне тілсіз қатынасты 
жете меңгеруге жол ашады.
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Б. М. Қадырова, А. О. Кәріпжанова, Г. Т. Кәріпжанова

ТҮРЫСБЕК СӘУКЕТАЕВТЫҢ «АЙ ҚАРАҢҒЫСЫ» 
РОМАНЫ: ТАРИХИ ШЫНДЫҚ ПЕН КӨРКЕМДІК 
LUELUIM

Мсщсілсідсі Т. Сәукетаевтың «Ай царсщгысы» романындагы 
тарихи шындьщ пен көркемдік иіешім ңарастырылады.

Түрысбек Сәукетаевтың «Қилы тағдыр» деген романдар топтамасы 
тоқсаныншы жылдардың соңына қарай жарық көрді. Топтамадағы алғашқы 
роман «Ай қараңғысы» деп аталады. Романда Желтоқсан оқиғасына 
байланысты тарихи шындық көркемдік шешімге негіз болған. Романның 
отыз бес тарауында Желтоқсан көтерілісінің басталауынан бастап барлық 
оқиғалар көркем бейнеленеді. Романда көтерілістің шығу себептері:

-Жігіттер, өздерің дерадиодан естіген шыгарсыцдар, бүгін Қонаееты 
орнынан алып тастады! -  дейді царалы хабар естірткендей цамыгып. -  
Орнына цайдагы бір орысты цойды. Қазацтабылмагандай бүл не цорлаганы. 
Басцареспубликалардыц бәрінде Біріниіі басшы -  жергілікті үлт өкілі. Бізді 
басынып отыр. Өстіп кеудемізді басцызып цоямыз ба, намысымыз цайда? Ел 
екенімізді білдірейікАлацга шыгып, пленум іиешіміне царсымыз дейік. Қазір 
жариялылыц пен демократия заманы, неге конституциялыц правомызды 
пайдаланбасца. Бізді Димекеңнің адамдары жіберіп отыр. Басца цазац 
басшылары да наразы. Қорыцпаңдар. Қазац жастарыныц бәріне айтыцдар, 
митингке шыцсын!.. («Ай цараңгысы»).

Бүл көтеріліске ұйымдасудың баяндалатын түсы. Күн кешкіріп қалса 
да алды-артын ойламайтын қызба жастардың алды дүрлігіп алаңға барады. 
Бірінші күні екі жүздей адам жиналады. Ертеңінде де күн шыға жүрт эн 
айтып, үрандап топ-тобымен алаңға тағы жинала бастайды. Бірер сағаттың 
ішінде алаң лық толады.

«Кешегі Пленумның шеиіімін цазацтыц намысын таптау, бізді халыц 
ретінде менсінбеу деп білемін!», «Қайдагы бір облыстыц хатшысын неге 
Қазацстанныц басшысы гып цоя салады?», «Жеті миллион цазацта бір 
азамат жоц дегендеріме? Бүл не басыну!» деген сияқты пікірлер жан-жақтан 
айтылады. Қазақ жастары бейбіт шеруге шығады. Бірақ республиканың 
жэне орталықтың партиялық-бюрократиялық қүрылымы тарапынан ол 
экстремистік пиғылдағы үлтшыл жастар тобының бүлігі деп бағаланғаны 
белгілі. Қазақ жастарының әрекеті «Қазақ үлтшылдығы» деп айыпталады. 
Ал жастардың шеруге шыққандағы талаптары -  билік басында қазақтың
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отьфуы. Романда осы жағдай ашық баяндалады. Романдағы көркемдік шепгім 
тарихи шындықпен астасып жатады.

Кісі деген кейде цысца күнде цырыц царжасып жүрген біреулердіц небір 
иттігіне үйретиікті нәрседей жайбарацат царайды да, ал ылги да коцілінен 
шыгып цүлдырацдап түратын екінші біреу сәл жоргасынан жацылып кетсе, 
апиіысы цуырылып, мың күндік жацсылыгын бір күндік цателігі тәрк етіп, 
тас-талцаны шыцпай ма. Орталыц та Қазацстанга сондай цырги цабац 
танытты («Ай цараңгысы»).

Романдағы Қансырап, жарасы жата батцан Алматътыц ыцырсып 
жатуы қан мен ауыр азапқа түншыққан халқымыздың ауыр халінің 
бейнеленуі. Сонымен қатар кеңестік қатаң режимнің көрінісі ащы мысқылмен 
беріліп отырады.

Осы ауыр мезгілде жастардың жағына шығып, оларды қорғап, 
қолдағандар да болды. Олар өз мансабы мен бас пайдасы үшін бүғып қалмай, 
халқының қамын ойлап, билікке қарсы батыл пікірлерін айтты. Ол романда 
былайша бейнеленеді:

Бауырлары үшін жаны шырцырагандар бірен-саран. Атацты генерал 
Марат Алматаев Алацдагы сүмдыцты көргенде алтътдаган шен-шекпеттц 
бетіне де цараган жоц. Тізгінді грлына алып, әскери іс-цимылга багыт- 
багдар беріп отырган КГБ-ның иіефіне тебітіп кіріп барып:

-  Тоцтат, мыла масцараны! -  деп столът салып-салып цалган.
-  Онда сеніц жүмысың болмасын! -  деді анау безеріп. -  Бәрін біз 

шешеміз!
-  Бәрін сел шешсең, біз несіне генерал боп жүрміз?
-  Бүгітен бастап генерал емессің. Погоныцды жүлып тастаса да 

болады! -  деп сап-сары ала неме, сары жыландай ысылдап цолын соза 
бергенде иектің астынан жудырыцпен жалгыз-ац періп, серец еткізіп 
шалцасынан түсірген.

Үлтиіыл, «бүзыц» генералды бүлікиііл цалада бір күн де тоцтатцан 
жоц, үй-ііиіне цоштастырмастанМосквага арнайы самолетпен жөнелтіп, 
ары царай Ауганстанга, олмесең -  омірем цап деп от пен оцтың астына 
айдады да жіберді(«Ай қараңғысы»),

Қарсы шыққан генералдың үнін өшірудің амалын табады. Оны оқ пен 
оттың арасына Ауғаныстанға қуып жібереді. Осы сияқты батыл адамдар 
қатарында танымал қаламгерлеріміз Жүбан ақын мен Сафуан Шаймерденовті 
айтуға болады. Ол туралы романда:

Қардың бетін цүйрыгымен сипап, цанды ізін жасырган айлакер түлкі 
секілді, царалыуацигадан кейінАц Орданың цожасы зиялы цауымның ауанын 
байцап, аузын алу үшін жазушылармен кездесуге келгенде ациыцЖүбан ацын 
мен аяулы жазуиіы Сафуан атып түрып, ел жүрегіндегі цыжылды тайсалмай 
айтып салган. Бірімен бірі таласа-тармаса мінбеге шыгып, «Қонаев кәкәй,
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сен әйбәтсің. Сіз секілді басшыны баягыда-ац ацсап күтіп-ек, енді көсегеміз 
когеретін болды» деген сияцты ощей буралцы, жалпсщайлардыц цошаметіне 
бойы балцып албырап отырганда цос ардагердің сөзі бетіне муздай су 
ишшып жібергендей болды. «Мел ул-цыздарымыздыцАлацда итке таланып 
шыңгырган дауысът естігенде Отан согысътыц от-жалынынан аман 
келгеніліе окіндім. Үрпагымызды ост in цорлату }шін согысып па едік!..» деді 
Жубан ацын озегін оксік кернеп(«Ай қараңғысы»),

Бірақ бүл сияқты ерлер аз еді. «Жайшылықта елдің еркесімін, серкесімін 
деп жүретіндер» үні шықпай бүғып қалады. Кейбіреуі тіпті жастарды жаумен 
бірге жарысып тепкілейді. Олар «бүлар социалистік қоғамымызға жат 
пиғылдағы бүзық элемент, үлтшылдар. Аяусыз жазалау керек» деп Орталық 
комитетке «Ашық хат» та жазады.

Романда аландағы көрініс:
Әзиз-Султанның бірден байцаганы: майдан ортасында жүрген кілец 

жастар екен. Үлкендер жагы Алаң шетіндегі бетон бардюрден бері аттар 
емес. Қудды бір, тасыган озенге царап жагада үрпиіп турган адамдар 
секілді. Дені -  омырауында орден-медаль самсаган ардагерлер, «От пен 
судың талайын толарсацтан кешкен батырмыз, міне» деген мацтаныш 
па, әлде біреу-міреу мунда негып жүрсіздер деп ежірейсе, «шырагым, 
бізде шаруац болмасын, мынаны кордің бе!» деп айбынту үшін тагып 
алды ма екен? Әйтеуір, барын киіп, бацанын асынып алзан. Өз ьрлдарынан 
келмейтінді озгелердің істегеніне цызыга царайтындай, жымсиган 
жанарларында жарайсыцдар деп цуптаган жылы уищын жылтырайды. 
Бірац цаниіа тілеулес болганмен бері царай аттап басар емес.

Неге үлкендер осынша үрейіиең, жалтац? «Асарымызды асадыц, 
жасарымызды жасадыц, мына он екіде бір гүлі ашылмаган ондірдей ул- 
цыздардан жанымыз аяулыма!» деп неге ортага цойып кетпейді. Адуынды, 
албырт топтыц алдында сап-сап деп сабырга шацырып сацалды цариялар 
жүрсе, ана жогарыдагылар да, мың жерден бітеу болганмен, айыл жиып 
айбынар еді гой. Әлде бейиіаралар талай зулматты коріп, заман басца-козге 
топеп осірген соң әбден жасып, су жүрек боп цалган ба?(«Ай қараңғысы») 

Бүл алаңда жүрген Әзиз-Сүлтаның ойы. Сонымен қатар бүл қазіргі 
халықтың ойы, халықтың реніші.

Алаңдағы жастарды нашақор, мскүнем ретінде көрсету үшін 
оларды талай арандатады. Наркотик пен арақ таратады. Бейбіт шеруді 
басбүзарлар ретінде көрсетуге тырысады. Олардың арасына арандатқыш 
жігіттерді жібереді. Олар жастарға кері үгіт айтады. Бірақ Әзиз-Сүлтан 
сияқты азаматтар халықты тоқтатып, оларға ермеуге шақырады. Ақыры 
арандатуларынан түк шықпаған соң солдаттарды жібереді. Бүл кезде де 
жастар қорқып қашпай, оларға қарсы түра біледі. Ақыры солдаттар кейін 
шегінуге мэжбүр болады. Қолында күш пен қару түрғанда әрине қүр қол
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жастар ештеме істей алмайды. Ақырында соны пайдаланып, жастарды 
үрып- согып, су шашып алаңнан қуады. Жазушы осы оқиғалар суретгелген 
түста қазақ жастарының қаһармандығын, бойларындағы үлттық намысты, 
отан сүйгіштік қасиеттерін тамаша бейнелейді.

Алаңға шыққан жастарға жала жабылады. Радио мен телевидениеден 
олар наркомандар деген жалған хабар таратады. Бүл шындық романда да 
ашық айтылады. Радиодан жалған хабарды естіген Сабираның таңданысын 
былайша баяндайды:

Алаңга барып бүлік салып жатцандардыц басым көтиілігі наркотикпен 
уланган, маскүнем, азгът элементтер екенін білесің бе? Mine, радио айтып 
жатыр. -  Сыбырлап түрган цабылдагыштыц цулагын түрегеп барып бүрап 
цалып еді, еркектіц шыцылтыр, зілді дауысы күндей күркіреп цоя берді: «... 
Көшелер мен алаңдарда цогамдыцтәртіп өрескелдікпен бүзылуда. Үлтиіыл 
топтардыц айтагъта еріп есірген маскүнем, наишцор бүзацылар бейкүнә 
жандарды цорлап, зорлыц-зомбылыцжасап, аіталадазътыц бәрін циратып, 
тонап, өртеуде... »(«Ай қараңғысы»),

Сәбира аң-таң болады бүндай сандыраққа. Көзімен көріп куэ болмаса, «е, 
солай екен» деп шүбәсіз сенетіні рас еді, өйткені радио айтып түр гой. Осы 
күнге дейін газет жазды, радио айтты, телевизор көрсетті дегенге имандай 
үйыйтын. Сөйтсе, олардың да байбаламшыл, өсекші әйелден жаман, жаптым
-  жала, жақтым күйені аузы-басы қисаймай сандырақтай беретініне, міне, 
алғаш рет көзі жетіп, түршігіп кеткені сенімді баяндалады.

«Неткен аярлыц. Бір адам, екі адамга сыбырлайтын өсекшінің аузы 
емес, мыцдарга, миллиондарга, бүкіл әлемге бүйтіп өтірік айтуга бола 
ма?П» Жымсия цараган цара киімдіге көзін тіктеп: -  Өтірік! -  деді. -  Бәрі 
жала. Ондай бір адамды көрсем, көзім ацсын! («Ай қараңғысы»),

Осылайша айран-асыр болады. Сабира өзінің қорлық көргенін, үш 
солдаттың жабылып зорлағанын тергеушіге баяндаса, мақсаты басқа тергеуші 
Сабираның өзін кіналайды. Кінэні солдаттарға жауып отырсың. Сені зорлаған 
олар емес, алаңға шыққан бүзақылар. Сені зорлаған солар. Сен өзің арақ ішіп 
алған соң кімнің зорлағаны білмейсің деген сияқты сөздер айтып қорлайды:

-  Сен совет жауынгерлеріне жала жауып отырсың! -  деді дауысы 
зілдетп. -  Олар ондай айуандыща баруга тиісті емес. Сен массыц. Кімнің 
цорлазанын білмейсің. Меніңиіе, ана Алаңга барган бүзацылар сені мүндай 
күйге душар еткен. Олардан бәрін күтуге болады! («Ай қараңғысы»),

Тергеуші Сабираға өз тағдырыңды өзің шешуің керек. Егер пәлені 
бүзақыларға қарай аудара салсаң, істің жарасы жеңіл. Бүл жерде сен нақты 
біреуге жала жапқалы отырған жоқсың ғой, қиянат болады-ау деп қиналатын 
түк жоқ. Дүрмекке еріп, балалықпен жай қызық көріп Алаңға барғанда белгісіз 
бүзақылардан зэбір шеккен адам боп есептелесің дейді. Сабираға заң бүзушы 
емес, заң бүзушы қарақшылардан қорлық көрген кісі боп шыға келесің деп



серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ. 2014. №3 281
$»л«і5»л«і3>лдаэхл«і5»л«і3>лдаэ>л«і5»л«і3>лдаэхл«і5̂
алдайды. Ал пікіріңнен айнымасаң, эңгіме басқаша: үкіметке қарсы шеруге 
қатынасқаның үшін бір, солдаттарға жала жапқаның үшін екі айыпталасың. 
Оның үстіне арақ ішкенің тағы бар. Ата-анаңа хабарланады, оқыған мектебіңе, 
жүмыс орныңа тэртібің туралы сүрау салынады. Ел-жүртқа әшкере боласың 
деп қорқытып-үркітеді. Романда баяндалатын бүл жағдай жалғыз Сабираға 
ғана тэн емес. Сол кездегі Желтоқсанда алаңға шыққан жастардың барлығына 
тэн. Тергеушіні де сол кездегі сүрқия тергеуші бейнесін танытатын типтік 
түлға деп есептеуімізге болады. Себебі сол кезенде осындай тергеушілер 
өте коп болды. Өте көп болғандығының нақты бір дәлелі қанша мыңдаған 
жастарымыздың түрмеге жазықсыз тоғытылуы болып табылады.

Сабира да тергеушінің сүмдығына алданып қалады. Сол сәттегі 
Сабираның күйі:

Қыздың түманга малтыццан маргау санасы селк етті. Тамга жабысцан 
жаурыиаи көзге көрінбейтін әлдебір әлеуетті цол итеріп цалгандай оцыс 
серпіліп, бойът тіктеп алды. Буган өмірдіц көк тиътдыц цүны жоц еді. Біреу 
цара цаныңды ішем деп айбалтасът көтерсе, селт етпестен цылиіа мойнын 
жацгырыща төсеуге пейіл. Бірац цырсыгы өз басымен кетпей айналасын 
ишрпиды екен. Мъта масцараны естісе, көкесі мен апасы тірідей жерге 
кірмейме!Ел бетіне царай алмай цорланып, бір-ацтүнде ишштары агарып 
шыга келетін шыгар. Жо-жоц, өзі күйген отца оларды түсіруге хацысы жоц!

-  Не айтсаңыздар да көнейін, тек ата-анама хабарлай көрмеңіздер!
-  деді цыз дауысы цалтырап. «Қанды басың бері тарт» деп цылпылдап 
отырган цара киімді миыгътан жымиды:

-Mine, енді ацылга келдің! -  цаңтарылган цаламы цаздацдай жоргалап, 
аиіыц түрган жарты бетті толтырып барып тоцтады. -  Ендеше мына 
жерге цолыңды цой.

Сәбира бүл не деп ойланбастан тырнагымен түрткен түсца шиырып 
аты-жөнін сүйкей салды(«Ай қараңғысы»),

Сабираны алдап қармағына түсірген тергуші өз мақсатына жетеді. Бүл 
жерде айта кетерлігі, Сабира сияқты жастар коп болды. Оның өтірікке қол 
қоюына бір себеп ата-анасының үятын ойлауы. Бүл жерде автор қазақ қызына 
тэн үлттық ерекшелікті де корсете білген. «Қызға қырық үйден тыйым» деп 
қыз үятын, арын жоғары бағалаған қазақ отбасына бүл ауыр жағдай болары 
аян еді. Дегенмен, үят үшін өтірікке барғанын қүптамасақ та, ата-анасын 
ойлауы жағымды әрекет. Бірақ соның негізінде жазықсыз жандарға жала 
жабылуы, қылмысқа тартылуы үлкен күнэ.

Романда жазалаушы топтың бейнелері асқан жауыздықты танытады: 
Сөзіл цара кәззаптыц. Кім едіц сел кеиіе? Қүмның арасында биттеп- 

цүрттап жүрген мал болатътсыц. Әліпті таяц деп білмейтін жабайы! 
Аштыц ауру-індетпен-аццүрып бітер ең, цүрдымның түбінен совет үкіметі 
емес пе суырып алган. Аягыцнан тік түргызып адам цатарына цосты. Жаппай
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надандыцтан жаппай сауатты халыща айналдыц. Бурынгы Туалпыцда жүре 
берсец, осы күні зоопаркте түрар ең. Совет }тсіметінің арцасында туалетке 
баруды үйрендіц, мойныңа галстук байлайтын болдыц. Сондагы айтцан 
рахметің осы ма! Не благодарные сволочи!..(«Ай қараңғысы»).

Осы сөзді естіген Әзиз-Сүлтан қабаған иттің түрғанына да қарамай, 
бар күшін жиып офицерге қарсы үмтылады. Қорлықтан қалшылдаған Әзиз- 
Сүлтан денесінің қанқақсап ауырғанына да қарамайды. Қимылдасам итке 
талатар, не мыналар тағы тепкілейді-ау деген үрейді де үмытады. Мүндай 
қорлықты көріп жатқанша өлгенім артық деп ойлайды.

Әзиз-Сүлтанды үрып, тепкілегеніне көңілі толмаған командир: 
Аяц-цолын армансыз сілтеп ентігіп барып тоцтаган десант командирі 

хас дүшпанын т^анжоса сүлатып салганына айызы цанбай түр. Бүдан да 
горі жан цинар цорлыцты бірдеңе істегісі келетіндей. Кенет шап беріп 
ауын уыстай алды да:

—Ах, черт! -  деді окінішті үнмен. -  Я  только опорожнился же. Серега, 
ты горячим душом обдай его, а то у  «хозяина страны» лицо грязное. 
Қап, жаца гана цуыгымды босатып ап ем. Серега, ыстыц душпен шайып 
жібергиі, «ел цожасының» жүзі кір боп цапты.

-  Чо-о? -  деді Серегасы түсінбей.
-Дундук!.. Помочись на него!.. Шаптыр үстіне!...
Шор етіп жылымшы зәр ес-түссіз сулыц жатцан Әзиз-Сүлтанның 

бетіне атцацтады...(«Ай қараңғысы»),
Бүдан өткен жауыздық, қорлау болмас. Сонда да қазақ жастары 

мойымай, қарсы түрады. Олардың жауыздығы бүнымен де тоқталмайды: 
Екі күннен бері тіс цацқан старшинаныц цүдайы берді. Жайшылыцта 

бірді бірге цагыстырып, тіміскіленбесе ішкені ас болмайтын жырынды 
сүмга мына аласапыран тіптен бап болды. Тексеріп,тергеп жатцан 
ешкім жоц. Не істеймін десец де оз еркіц. Ацшылыц сияцты делебеңді 
цоздыратын тамаша бір ермек. Ацга шыщанда дамүндай цызыща батып 
рахаттанбайтын шыгарсыц. “Калбиттердіц” цүны цазір саган цоянмен 
бірдей. Кез келгенін кошеде цуып жүріп тепкілеуге хацың бар. Ешкім мүның 
цалай демейді. Шашынан сүйреп, үрып-согып машинага тогытасыц да 
айдалага апарып тастайсыц. Жырага тоцкере салган мусормен бірдей. 
Ол жерде не істеп жатцаныңды кім біледі. Аузынан теуіп цара цанын 
агызасыц, царга түншыцтырасыц, аяц киімін іиештіріп, жалац аяц 
жүгіртесің... Ох, д}ииеніц цожасы сезіну цандай керемет десеңші. Кеиіе 
цалыц бүтаныц арасында ана бір «калбиткага» тояттаганнан бері тіпті 
дәнігіп, цызылсыраган цүзгындай цорцаулана түскен.

Осы екі күн иіынында да бүлар үшін нагыз цызыц, цансонардың озі болды. 
Қараңгыда, козден таса бір циырда не істеп жатцаныңды кім ацдып түр 
дейсің. Жалтац}ііамай еркін цимылдады. Қар үстінде цара ишштарын жел
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үрлеп ыңырсып жатцан шала өліктердің цойны-цоныиітарын ацтарып алца 
-жүзік, әмиандарын алды. Өмірі көрмеген олжага бөкті(«Ай қараңғысы»),

Бүл романдағы жазалаушы топтың бет бейнесі. Олардың тағылық 
әрекеті шығармада баяндау мен суреттеудің аралас келуі арқылы 
көркем бейнеленген. Романдағы жауыздық эрекеттен жан түршігеді. 
Автор айтылмаған жайларды халыққа жеткізіп, Желтоқсан көтерілісі 
кейіпкерлерінің сом бейнесін жасаған.

Қаламгер тілінің шүрайлылығын романның кез-келген бетінен 
көруге болады. Небір көңілге қонымды жаңа сөз тіркестері, оралымды 
сойлемдер, ойлы суреттер, үлттық ерекшелікті танытар бейнелі сөздер 
көптеп үшырасады. Автор эдебиетке көркемдік дәрежесі жоғары, мазмүны 
бай, кейіпкерлер бейнесін өз заманының мэнді оқиғаларымен, көкейкесті 
проблемаларымен табиғи байланыстыра отырып, шынайы суреткер 
шеберлігімен сомдаған қүнды дүние әкелді деп айтуымызға эбден болады.
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ОБРАЗЕЦ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

УДК 316:314.3 

А. Б. Есимова

СЕМЕЙНО-РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
В РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА

В настоящей статье автор дает анализ отличительных особенностей 
репродуктивного поведения женщин сквозь призму семейно-родственных 
связей.

На современном этапе есть тенденции к стабильному увеличению студентов 
с нарушениями в состоянии здоровья. В связи с этим появляется необходимость 
корректировки содержания учебно-тренировочных занятий по физической культуре
со студентами, посещающими специальные медицинские группы в .................

Продолжение текста публикуемого материала.

Пример оформпения таблиц, рисунков, схем:

Таблица 1 -  Суммарный коэффициент рождаемости отдельных национальностей
СКР, 1999 г. СКР, 1999 г.

Всего 1,80 2,22

Диаграмма 1 -  Показатели репродуктивного поведения
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