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БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ПРЕЦЕДЕНТТІ ЕСІМДЕР
Қазіргі қазақ тіл білімінде халықтың лингво-когнитивті танымына сәйкес прецедентті мәтіндер, прецедентті
жағдайлар, прецедентті онимдерді қарастыру өзекті тақырыптардың біріне айналуда.
Жазушының сөз саптау жүйесінің бір көрінісі болатын жалқы есімдерге шығарманың тақырыбын, мазмұнын,
мағынасын ашуда біршама жүк артылады. Халықтың мәдениетінен, тарихынан, жүріп өткен дәуірінен мол хабар
беретін жалқы есімдер – сол тілде сөйлеуші халықтың баға жетпес қазынасы, ұлттық байлығы. Осы қазынаның қыры
мен сыры әдебиетте айқын көрінеді. Соның ішінде, балалар әдебиеті өскелең ұрпақты тәрбиелеуде сара жол сілтейтін
тәрбие құралы болғандықтан, оның құрамына автор тарапынан енгізілген әрбір оним белгілі бір мақсатты көздеуі тиіс.
Осы мақсатты жүзеге асыруда жалқы есімдердің қаншалықты дәрежеде қызмет жасайтындығы, олардың мәтіндегі
функционалдық ерекшеліктері, жас оқырман жүрегіне жол таба білуі осы мақалада сөз болады.
Түйін сөздер: балалар әдебиеті, прецедентті есім, жалқы есім, прецедентті мәтін, прецедентті оним, лингвокогнитивті таным, когнитивті лингвистика.

Қазіргі қазақ тіл білімінде халықтың лингво-когнитивті танымына сәйкес прецедентті мәтіндер,
прецедентті жағдайлар, прецедентті онимдерді қарастыру өзекті тақырыптардың біріне айналуда.
Прецедентті атаулар орыс тіл білімінде Д.Б.Гудков, И.В.Захаренко, Ю.Н.Караулов, В.Г.Костомаров,
В.В.Красных, Н.Д.Бурвикова, Ю.Е.Прохоров, Ю.А.Сорокин сынды ғалымдардың еңбектерінде айтылады.
Аталған ғалымдардың еңбектері прецедентті атаулардың тілдің ойлау қабілетіне ықпалын, күнделікті
қолданыстағы қызметін кешенді зерттеуге бағытталған.
Қазақ тіл білімінде прецедентті есімдерді зерттеуге арналған кешенді еңбек болмағанымен, соған жақын
пікірлер Т.Жанұзақов, Т.Қоңыров, Е. Керімбаев еңбектерінде сөз болады. Қазақ лингвистикасында прецедентті есімдер туралы пікірлер Г.Б.Мадиева, Г.Қ. Ихсангалиева, С.Қ. Иманбердиева, Г.А. Кажыгалиева,
В.И.Жумагулова, Г.Т.Аубакирова, Т.Е.Пшенина еңбектерінде кездеседі.
Сонымен қоса, Г.К. Ихсангалиеваның газет және телебағдарламалардың тақырыптарын зерттеген ғылыми
еңбегінде, Т.Е. Пшенинаның «Дискурсные описание языковой личности Катулла» деп аталатын ғылыми
жұмысында, В.И. Жумагулованың орыстілді прессада сатира мен юморды қарастырған ғылыми еңбегінде,
С.Қ. Иманбердиеваның «Қала ономастикасының кейбір мәселелері» атты кітабында прецедентті есімдерге
сипаттама берілген.
Г.Б. Мадиева «Имя собственные в контексте познания» деп аталатын монографиясында прецедентті
онимдерге былай ғылыми тұжырымдама береді: «Прецедентное имя – это любое ИС, связанное с конкретной
ситуацией, широко известном текстом, отдельной исторической или известной личностью, обладающее рядом
дифференциальных признаков, которые позволяют вызывать определенные ассоциации и использовать их в
качестве сравнения» [1]. Ал С.Қ. Иманбердиева: «Жеке адамдардың тілдік құрамында прецедентті атаулар
белгілі бір оқиғаны бағалау үшін стандартты құрал (белгі, символ) ролін атқара отырып, ерекше орын алады»
дейді [2].
«Прецедентті атау дегеніміз халық үшін нақты құндылығы бар кеңінен танымал көркем шығармамен,
тарихи есіммен, саяси тұлғамен, географиялық реалиймен, сонымен қатар тіл иелеріне кеңінен танымал
қатынаста нақты оқиғаларға байланысты қолданылатын және қабылдаушы танитын жеке есімдер. Прецедентті
атауларды сөйлеуші тілде қолданғанда қоғамдық ұлттық когнитивті кеңістігінде сақталған феномен туралы
детерминант қалыптасады» [3].
Прецедентті оним мағынасының құрылысына түсінікті, образды және бағалы компоненттер кіреді.
Көркем мәтінде прецедентті есім негізгі кейіпкер есімі болып немесе фонды, факультативті есім болып
мәтіннің образды жүйесіне ену арқылы мәтінтүзуші орталық бола алады.
Т. Жанұзақовтың «Қазақ тіліндегі жалқы есімдер» дейтін кітабында көркем әдебиет кейіпкерлері есімдерінің жалпы есімдерге ауысатындығы сөз етілген. Ғалым: «Көркем әдебиет кейіпкерлерінің есімдері жал5
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пы типтік, жиынтық образ жасауда үлкен роль атқарады. Көркем әдебиеттегі басты кейіпкерлер есімдерінің
жалқы, төл есімдік мағыналарынан ауытқып, жалпы мағынаға ие болатындары да бар» деп пайымдайды
[4,129]. Шығарма мәтініне автор қалауы бойынша таңдап алынған есімдер енгізген. Бойына өз иесі туралы
мол ақпарат жинақтаған есімдер шығарма мәтініне ене отырып, «сөйлей» бастайды. Осы мақсатта кейіпкер
есімдерінің арқалайтын жүгі мол. Көркем шығармада «сөйлемейтін есім жоқ» деген пікір қалыптасқан. «В художественном произведении нет неговорящих имен. Все имена говорят. Каждое имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми красками, на которые только оно способно. Оно с максимальной
быстротой и силой разбивает те оттенки, мимо которых мы проходим в жизни» [5,269]. Жазушы жақсы не жаман кейіпкердің бойына сол замандағы адамдардың барлық қасиеттерін жинақтауға тырысады. Мұндай атына заты сай есімдер бір шығарма ауқымында қалып қоймай, ел аузында, ауызекі сөйлесуде, әртүрлі мәтіндерде өмір сүре бастайды. Мысалы, көркем әдебиеттен жақсы таныс Қарабай, Қодар, Шығайбай, Мырқымбай,
Итбай, Судырахмет т.б. сынды есімдердің өн бойында мол ақпарат жатыр. Қарабай сараң, дүниеқоңыз,
Мырқымбай заман ағымына ере алмаған надан, аңқау, Қодар ұрдажық, жауыз, Шығайбай шық бермес сараң,
Итбай ит мінезді, қара ниетті, Судырахмет өтірікші, жалқау мағыналарында жұмсалады. Халық арасында
адамның келеңсіз қылықтарын немесе адами қасиеттерін аталған не басқа шығарма кейіпкерлеріне теңеу
бар. Көркем мәтін сол тілде сөйлеуші халықтың мінез-құлқын нақты сипаттап отырады. Әдеби шығармада
халықтың салт-санасы, өмірлік тәжірибесі, ұлттық бейнесі суреттеледі. Көркем мәтін арқылы «зерттелетін
тілдің рухани атмосферасы» танылады. Халық арасында аңқауды Қожанасыр, қу адамды Алдар көсе деп
атау бар. Лиро эпостық жырлар арқылы жақсы таныс Қозы мен Баян, Қыз Жібек пен Төлеген бір-біріне
ынтық болған ғашық жандардың есімдері ғана емес, олардың түп-төркінінде ұлы сезімнің нышаны сынды
үлкен мағына жатыр. Осы секілді астарында үлкен мағына жинақтаған көркем әдебиет кейіпкерлері өте көп.
Олар жалпы халыққа кеңінен танымал жиынтық атау болып табылады. Мұндай типтік бейнелер қоғамда жиі
кездесетін қасиеттерден жинақталғандықтан олар ешбір дәлелдеуді қажет етпейді.
Балалар көркем әдебиетіндегі жалқы есімдердің құрамына әлемдік және ұлттық мәдениетте белгілі ғылым
мен өнер, қоғам қайраткерлері, әдеби туындылар қаһармандарының есімдері қатыстырылады. Мұндай есімдер
прецедентті есімдер деген атауға ие болды. Прецедентті атауларға тарихи оқиғалар, географиялық атаулар, жануарлардың лақап атаулары жатады.
Автордың қалауымен шығармаға енгізілген мәдени қайраткерлер, танымал адамдар, шығарма кейіпкерлері
әдеби антропоним деп аталады. Мұндай есімдерді жазушы дайын күйінде қолданады. Әрине, автор прецедентті
атаулар мен есімдерді пайдаланғанда баланың таным-түсінігін, деңгейін ескеруі қажет. Орынсыз пайдаланылған
прецедентті есімдер шығарманың мазмұнын қиындатады.
Шығармада әр жазушының танымал атаулар мен есімдерді қолдануы әртүрлі. Автор көпшілікке, балалар
арасында жақсы танымал есімдерді ешбір түсініктемесіз пайдалануы мүмкін. Әсіресе, фольклорлық шығарма
кейіпкерлері балаларға жақсы таныс. Сондықтан ондай персонаждардың даралық қасиеттерін, астарындағы
мазмұнын түсіну балалар тарапынан еш қиындық тудырмайды. Мұндай есімдерді жазушы еш түсініктемесіз
береді. Мысалы, Сен байқа, Қозы Көрпеш! [6,54]. Қозы Көрпеш ғашық жігіт мағынасында кекесін, ирония арқылы
айтылып тұр. «Ж... Қозы мен Баян секілді болайық». «Былтыр осында Сүйімхан мен Тұрғынбайды «Қыз Жібек
пен Төлеген» деп келемеждеп, ит терісін бастарына қаптағандары бар» [7,199]. «Аңсап көріскен Қозы мен Баяндай
бір-бірімізге құшақ жая ұмтыламыз» [8,32]. Қазақ халқының танымында Қозы мен Баян, Жібек пен Төлеген – таза,
мөлдір махаббаттың символы. Зерттеуші С.Жапақов ғылыми еңбегінде Қозы Көрпеш Баяндай тұрақты тіркесінде
«өте тату-тәтті» деген бағалауыштық сипат бар деп көрсетеді. Бұл есімдерді «ұнату, ғашық болу, жақсы көру,
махаббат» ұғымымен байланыстыруға болады. «Қыз Жібектей келіншек алсақ қой, шіркін!» [Бала Шоқан]. «Осы
қызды жаман сайтан түртіп жүр... Қыз Жібекше кергиді» [Бала Шоқан]. «Әйеш айна алдында Қыз Жібектей керіліп
тұр» [Бала Шоқан]. Қыз Жібек есімінің астарында ақылды, ажарлы, көркем, сұлу, инабатты, кербез ұғымдары бар.
Қыз Жібек есімі жалпы сұлулардың бар қасиетін бойына жинақтаған. Күлкілі оқиғаларымен жақсы таныс Қожанасыр есімі әпенде, алаңғасар, аңғал, ақымақ сынды қасиеттермен байланыстырылады. «Қожанасыр болмаса,
жаз ортасында есі дұрыс адам шарбақ тоқушы ма еді. Қожекеңнің өзі де байқап-байқап тоқыр». «Әй, Исабек! Сен
түлкісің, Тазша баласың!» [9,69]. «Манас жыры секілді әлденеше күн бойы айтып түгесе алмаспын». «Мың бір
түн» сияқты пәленбай кештік хикая» [10,179]. Тазша бала өтірікші, алдамшы, қу, «Манас жыры», «Мың бір түн»
өте ұзақ, таусылмас деген мағынада жұмсалып тұр. Бұл сөздер теңеу мағынасында қолданылған.
Балалардың когнитивті базасында танымал есімдер де ешбір түсініктемені қажет етпейді. Мысалы, «Футболдан
ауылдың Тимур Сегізбаевы» [11,46]. «Біріміз Сегізбаев, біріміз Ордабаев боп доп қуамыз». Сегізбаев, Ордабаев –
Қазақстанға белгілі «Қайрат» командасының футболшылары. Бұл фамилиялардың астарында «атақты футболшы,
былғары доптың шебері, спортшы» деген мағына бар.
Бір территорияда немесе көршілес мемлекеттердің өзара тығыз қарым-қатынасының арқасында екі халыққа
(қазақ, орыс) бірдей түсінікті, ортақ прецедентті есімдер өте көп. Мұндай фреквенталды атаулар «ұлттық
мәдениеттердің ұзақ уақыт бір-біріне ықпалынан, тілдік жағдай, бір территорияда әртүрлі халықтардың өмір
сүруінің» әсері болып табылады

[1]. Мысалы, «Бәріміз де жақсылық материгін қайда-қайдалап шарқ ұрған кішкене Колумбтармыз»
дейсіз бе? Мүмкін... мен әжемді іздеген кішкене Колумбпын [8,20]. Ей, Макаренко, сен ондай ақылыңды мына
6

№ 5 (120) 2017
боқмұрындарыңа айт, ұқтың ба?! – деп гүрілдеді [10,70]. «Тимуршылар үш күн жабылсақ, төрт-бес көлік
пішен қораға түседі». «Бұл жерден оны Серік түгілі (іздеуші Серік болатын), кинодағы әйгілі Штирлицтің
өзі таба қоюы екіталай» [11,39]. Колумб есімі жағрафиядан балалардың бәріне жақсы таныс. Оқырман баланың танымында Колумб есімі оның Америкаға саяхатымен байланыстырылады. Колумб іздеуші, Макаренко
білгіш, Тимуршылар көмекшілер, Штирлиц тыңшы, барлаушы, ізкесуші деген мағынада қолданылған.
Аталған есімдерге авторлар тарапынан ешбір түсініктеме берілмеген.
Автор өзі берген есім таныс емес деп шешкен жағдайда, ол туралы қосымша мәлімет келтіріп отырады.
Мәліметтер бір сөзден, сөз тіркесінен бірнеше сөйлемге дейін ұласуы мүмкін. Мысалы, «Батыр пионер Павлик
Морозовқа орнатылған ескерткіштей қақиып тұрды да қалды» [12,123]. «Көк костюм, көкшіл галстук... Шашы
аумаған Пьер Безухов! «Соғыс және бейбітшілік» фильміндегі Пьер ағай!» [12,53]. «Шіркін, «Павликтей
пионер болсам!» - деген арман жетеледі» [7,142]. Берілген мысалдарда прецедентті есімдерге жартылай
түсініктеме берілсе, «Екінші Ползунов мұнан шықты. Ол паровозды ойлап шығарса, сен машинаның тілін
білмей-ақ паровоз жүргізуді таппақ екенсің ғой, - деп сөзшең бала вагонды басына көтере күлді» [7,135] деп
келетін сөйлемде толық түсініктеме жазылған. Жазушы Ползунов фамилиялы адамның паровозды ойлап
тапқандығынан мағлұмат бере отырып, баланың өнертапқыштық қасиетін Ползунов есімімен теңестіріп
отыр.
Бір тілдегі прецедентті есімдер келесі бір тілде прецедентті болмауы да мүмкін. «Ура, мен Наоми Уемура
боламын» [13,11]. Шығарма барысында Наоми Уемураның жапон саяхатшысы екендігі, «Солтүстікпен
жекпе-жек» кітабының авторы солтүстюк полюске ит жеккен шанамен саяхатқа барғандығы туралы
түсініктеме беріледі. Баланың Наоми Уемура боламын деуі – баланың Наоми Уемура секілді ержүрек
саяхатшы боламын дегені. Аталған кітапты оқыған кейіпкер бала танымында Наоми Уемура есімі ержүрек
саяхатшы деген мағынамен астарласып жатыр. Автор ержүрек саяхатшы жайында ешбір хабар бермесе,
оқырман үшін Наоми Уемура есімі ешқандай мағлұмат бермеуі мүмкін. Сондықтан қаншалықты белгілі,
танымал дегеннің өзінде жазушылар міндетті түрде өз оқырманын танымал есімдермен толық таныстырып
отыруы керек. Бала санасында прецедентті есімдер аясында қандай да бір ассоциация қалыптасуы үшін ол
туралы энциклопедиялық білімі болуы шарт. Мәселен, М. Қабанбайдың «Жиһанкез Тити» әңгімесінде Тити
есімді бала балабақшаға барады. Оның жасы әлі кішкентай. Айналасын енді танып-біліп келе жатқан бала
үшін Колумб, Пржевальский, Уәлиханов есімдері ешқандай мәлімет бермейді. Балаға мұндай белгілі есімдер
мүлдем таныс емес. Баланың танымал есімдерді естігенде, суреттерін көргендегі ойы шығармада былай
беріледі: «Колумб, Пржевальский төменгі қабатта тұратын Михаил, Саша ағайларға ұқсайды екен де, ал
Шоқан Уәлиханов өзінің папасына аз-мұз келе ме деп қалды». Бала психологиясын зерттеуші А. Мельникова
бала дамудың алғашқы сатысында өмірді тек айналадағы заттар арқылы танып, содан кейін қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас жасаудың нәтижесінде сол заттарға баға беруді үйренеді деген А.Р. Лурияның
тұжырымын қолдай отырып, баланың қоршаған ортада өзін еркін сезінуі айналадан алған әсерін, іс-әрекетін
еркін пайдалануға мүмкіндік беретіндігін айтады. Тити бала үшін Колумб, Пржевальский, Шоқан Уәлиханов
тек адамдардың аты мен фамилиялары ғана. Бала түсінігінде одан басқа ешқандай ақпарат жоқ. Бала естіген
иақпаратты өзі жинақтаған білімге немесе күнделікті көріп жүрген заттарына теңестіреді. Саяхатшылардың
сыртқы түр-түсіне қарап, бала оларды өзі күнде көріп жүрген көрші ағайларына, өз әкесіне ұқсатты. Одан
басқа бала танымында саяхатшылар туралы ешқандай мағлұмат жоқ. Осы тұрғыда С. Иманбердиева: «...
бұл тек қана адамдардың біліміне байланысты, егер адам прецедентті атауға берілген оқиғадан немесе т.б.
хабардар болмаса, онда ол адамға прецедентті атау ешқандай ықпал жасамайды. Бұл жағдайда мұндай атаулар
тек қана атау (номинациялық), жекелеу қызметін атқарады» [2].
Автор берілген прецедентті есімдерді қандай уәжбен. Не мақсатпен берді? Міне, алдымен осы мәселені
қарастыру керек. Әрине, берілген мысалдарда авторлар кез келген оқырман баланың дүниетанымында
қалыптасқан, санасында тұрақтаған есімді пайдаланған. Шығарма балаларға арналған болғандықтан берілген
хабардың дұрыс түсінілуі үшін жазушы бала психологиясын жете білуі керек. Сондай-ақ жазушы қолданылған
прецедентті есімдердің оқырман балаға таныс екендігіне, оның астарында қандай мазмұн жасырынғандығын
түсінетіндігіне сенімді болуы керек. Яғни, автор прецедентті есімдерді қолданғанда баланың когнитивтік
базасын ескере отырып пайдалануы қажет. Олай болмаған жағдайда, автор ойы жүзеге аспауы, мақсатына
жетпеуі мүмкін.
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В статье рассматриваются прецедентные феномены (тексты, высказывания, ситуации, имена), широко представленные в текстах произведений детской литературы. Показано своеобразие прецедентных феноменов, отечественной
детской литературы и рассматривается актуальная проблема восприятия и понимания прецедентных феноменов
современным читателем.
Ключевые слова: прецедентные имена, высказывания, детскоя литература, имена, лингво-когнитивная мышление,
прецентные онимы, прецентные тект, Язык и мышление, когнитивная база.
The article covers precedent phenomena (texts, utterances, situations, names) widely quoted in the texts of children»s literature
of the 20th century. The focus is on the peculiarities of the precedent phenomena typical of children»s literature of the Soviet
period. The problem of perception and understanding of precedent phenomena by the contemporary reader is studied in the article.
Key words: Precedent names, children’s literature, statements, оnim precedent, precedent texts, language and thought ,cognitive base.						
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АВТОРЛЫҚ ҰСТАНЫМ ЖӘНЕ ӨМІР ШЫНДЫҒЫ

Мәтіннен тыс тұрған тұлға мен мәтін ішіндегі автор арасындағы байланыстарды
көрсету үшін автор ұстанымы, автордың идеясы, қаламгер концепциясы сияқты ұғымдар қолданылатыны мәлім.
Осылардың ішінде авторлық ұстаным поэтикада өте маңызды болып табылады. Бұл мақалада Б.Соқпақбаевтың
«Өлгендер қайтып келмейді» романындағы авторлық ұстаным және өмір шындығы мәселелері қарастырылады.
Түйін сөздер: көркем мәтін; автор ұстанымы; ұлттық дүниетаным: автор образы; жазушы шеберлігі.

Көркем
мәтіндегі
автор
табиғатына
қатысты
айтылған
автор
ұстанымы,
автордың идеясы, қаламгер концепциясы сияқты мәселелердің әрқайсысы жеке зерттеуді қажет етеді.
Солай бола тұра, аталған мәселелер мәтінді кешенді талдауға арналған аса қажет факторлар екені мәлім.
Әдебиет зерттеушілері көбінесе авторды өз алдына философиялық категория ретінде зерделеп, мәселенің
ауанынан алшақтап кетіп жатады. Авторды автор ететін бірінше фактор ол тудырған мәтін. Мәтін ішінде
ғана автордың авторлық ұстанымы, стратегиясы анығырақ айқындалса керек. Сол себепті, мәтін ішіндегі
авторды танудың тәсілдері аса маңызды. Бұл туралы белгілі ғалым Т.Есембеков: «автор образының әр түрлі
жақтарда көрінуі де ерекше, дегенмен ортақ үдерістер де бар... Оған қоса мәтінде автор атынан сөйлейтін
персонаждар болатынын» айтады [1]. Осы орайда көрнекті жазушы Б.Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып
келмейді» романындағы автор тұлғасы мен ұстанымының орны мен қызметін
қарастырып көрейік.
Бердібек Соқпақбаевтың соғыс жылдарындағы ауыл адамдарының тыныс-тіршілігін, соғыс
зардаптарынан жүректері жараланған жас пен кәрі өмірін бүкпесіз баяндайтын «Өлгендер қайтып
келмейді» романы 1967жылы жарыққа шықты. «Балалық шаққа саяхат» повесі мен аталған романды
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қаламгердің автобиографиялық шығармалары десе де болады. Жазушы естеліктеріне сүйене отырып,
«мұндағының бәрі де шын, бәрі де болған» [2] деп айтуымызға болады. Жазушы өз өмірін жазады.
Бірақ бұлар өмірбаяндық деректеме емес, көркемдік қуатымен ойландыра алатын шығармалар.
Б.Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» романының тақырыбы – соғыстың өзі емес, оның алыс қазақ
ауылындағы жаңғырығы. Өмірдің шағын бір құбылысын, жекелеген детальды арқау еткен әңгіме, новеллаларды
былай қойғанда, казақ ауылының соғыс жылдарындағы бейнесін жасаған романдар төл әдебиетімізде аз емес
екендігі белгілі. Бұл шығармаларда да шынайы өмір суреттері баршылық. Солардың арасынан “Өлгендер
қайтып келмейді” атты роман өзіндік ерекшелігімен дараланады. Өз өмірбаянымен өзектес тарихи кезеңнің
көркем шындығын өзіне етене жақын осы бір тақырып арқылы бейнелей отырып, автор өзіндік көркем
әлем ашады. Осы орайда белгілі ғалым, әдебиет зерттеушісі В.Новиковтың: «Суреткер өзінің ерекше әлемін
жасайды. Ол әлем өз бойына шындықтың барлық қасиетін сиғызған, ол жарылуға әзір, буырқана қайнаған
құштарлыққа, қайшылықтарға толы. Оларда қайталанбас бейнесімен сомдалған адамдар әрекет етеді. Оның
үстіне, бұл әлем суреткердің жан жарығымен сәулеленген, жан сезімімен суарылған және де шындық туралы
жай тарихи баяндаудан гөрі әлдеқайда жарқын әсер етеді», – деген ғылыми тұжырымы ойымызды дәлелдейді.
Халықтың басына түскен сол бір қиын кезеңнің шындығы бұл кезге дейін мұндай кең ауқымда көрсетілмеген
еді. Соғыстың оған қатысушылар үшін ғана емес, тылдағы ел үшін де үлкен апат, дүрбелең болғанын, сол тұстағы
жоқшылық, қысаңшылық өмірді жазушы кең суреттейді. Бердібек осы шығармасында нақты бейнелер арқылы
соғыстың адамға, адамдыққа сынақ болғанын көрсетеді. Соғыс сияқты кеселмен бетпе-бет келе отырып,
адамгершілік қасиетті сақтап қалу орасан зор рухани күш екенін айтады. Заман шындығын әр дәрежедегі
кейіпкерлерге бөледі. Бұлардың басындағы ауыртпалық біреу болғанымен, кейіпкер ретіндегі тағдырлары бірбірімен қиыспайды. Әр тағдыр өз тауқыметін тартады. Жазушы шеберлігі де осы тұста өз тұғырына көтеріледі.
Романның құндылығы — Соқпақбаевтың соғыс жылдарындағы ауыл өмірін әсірелеп, бояп-сырламай,
кем-кетігі, бар-жоғын түгел қопарып шын реалист жазушыға тән шеберлікпен суреттей білгендігінде.
Бердібек Соқпақбаев шығармаларындағы негізгі уақыт — соғыс кезі болуы заңды құбылыс. Өйткені,
жазушы сонау елуінші жылдарда әдебиет табалдырығын аттаған, Отан соғысының ауыртпалығын бастан
кешіріп, қайсарлық пен қайраттылықты, сезімталдық пен сергектікті, азаматтық пен адамгершілікті бастан
өткеріп, ерте есейіп, қағілез атанған ұрпақтың өкілі.
Сайып келгенде, Бердібек Соқпақбаевтың “Өлгендер қайтып келмейді” романы дәуір шындығына сәйкес
жас замандастарымыздың толыққанды бейнесін ойдағыдай мүсіндеуі нәтижесінде қазіргі қазақ әдебиетінің
де бетке ұстар туындыларының бірі ретінде жұртшылық көңіліне жылы ұялаған.
Бұл шығарма ғана емес, Ұлы Отан соғысы тұсында тылдағы әралуан іс-әрекетпен айналысқан замандастарымыз
өмірін арқау еткен басқа да шығармалардың бір қатарының негізінен алғанда сәтті шығуының объективті мәні
бар. Мұның бір себебі, әрине, жазушыларымыздың өздері суреттеп отырған өмір ағымын жете білетіндігіне,
әсіресе сол тиянақты түрде жинақтаған мол материалынан шығарма сюжетін шебер құруға қажеттілерін ғана
іріктеп ала білетіндігіне және соларды бүгінгі күн мәселелерімен ажырамастай астастыра бейнелеулеріне
байланысты. Бұл айтылған жайттардың барлығы Соқпақбаев романында жаңа қырынан дамытыла түскен.
Роман көтерген негізгі мәселе – ар мен ождан мәселесі. Ел басына күн туған қаралы күндерде бас көтерген
дүмше бастықтар да, майданға кеткен әкелері мен ағаларының орнын басқан балалар да, ар-ожданын ту етіп
ұстаған аналар да жазушы түйсігінің елегінен өткен. Сол себепті қаламгер өз шығармасындағы рухы биік
жандарға дем беріп, жағымсыз кейіпкерлерді әжуа етерлік көріністерді нақты деталь, жанды әрекет арқылы
сомдалған образдармен елестетеді. Жақсылық пен жамандық. ар мен ұят, мансап пен дақпырт секілді өмірде
кездесетін жайттар роман композициясын құрайды.
Шығарма композициясы жазушының соғыс жылдарының шындығын ашу идеясына, образдың өсу логикасына
қызмет етеді. Мазмұнға лайық форма табылған.
Романның үш дәптері /әр бөлімі бір-бір дәптер/ оның өмірінің үш кезеңі ретінде алынып, негізгі сюжет
Еркіннің қоғамдық ортадағы тіршілік-тартысын бейнелейді. Әр дәптер өз ішінен шағын-шағын көріністерге
бөлінген. Шығарма бас кейіпкер Еркіннің көкірек көзі, ой сезімімен сараланған оқиғалар желісіне негізделіп,
берік композициялық құрылым жасайды. Сондай тұтастық сақталғандықтан, идеясы бір бірімен сабақтас
бөлімдер жігі білінбестей әсем өрілімімен көңілге нық орнығады, сезім отын шарпиды, ойландырады,
күрсінтеді, сол арқылы қоғамдық-әлеуметтік ортаның қыр-сыры, тіршілік-тынысы ашылады. Шығарма
кейіпкерлерімен де, стильдік, суреткерлік ерекшеліктерімен де ешкімді қайталамайды. Жалпы Б.Соқпақбаев
стилін даралайтын ықшамдылық, жинақылық сипаттарын бұл туындыдан да айқын аңғаруға болады.
“Сананы тұрмыс билейді” деген белгілі қағида бар. Ал осыған орайлас ойға құрылған сөйлемдер, сөз
тіркестері Соқпақбаев шығармаларында кездеседі. “Адамды адам ететін де, хайуан ететін де тұрмыс екен, мен
соны білдім”, – дейді жазушы кейіпкері. Бұл – әрине, қазақ жазушысының өмір, тіршілік салмағынан қорыта
білген өзіндік ойы мен философиялық түйіні. “Соғыс біреуге соғыс болса, біреуге ырыс” деген тіркес бар
повесте. “Өлгендер қайтып келмейді” романындағы тартыс пен шиеленіс осы бір қағидалық ойдың көрініс беру
аясында өрбиді. Лирикалық кейіпкер атынан айтылатын бұл ой қарсылықты формада келіп, кіп-кішкене ойдың
үлкен идеяға ұласқан мәнін паш етер сипатқа ие болып тұр.
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Шығармадағы оқиғалар арқылы әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды суреттеу жазушының өмір
құбылысын қаншалықты терең танығанын байқатпақ. Сондықтан да, тартысты сюжеттің негізі деп бағалаумен
қатар, авторлық идеяны ашудың да мақсаты дейміз.
Жазушы романда типтік тартысты тауып бейнелеп, дәуір шындығын көрсеткен. Тылдағы тіршілікте
Нұрәлі сияқтылардың “тастарының өрге домалағанын” Жетісу өңірі, Қарасаз ауданы ғана емес, сол бір
сұрапыл жылдардағы Қазақстанның кез келген ауданы мен ауылы толық дәлелдейді.
Заманына, ортасына қайшылықтардың, демек, солардан туар тартыстардың да түрлері өзгеретіні белгілі.
“Өлгендер қайтып келмейді” романының екінші, үшінші дәптерлерінен соғыстан кейінгі жылдар тыныстіршілігі, Еркіннің студенттік, мұғалімдік, жазушылық өмірімен таныс боламыз. Алғашқы дәптерде негізгі
тартыс таралып біткендей болғанмен, сол тартысты туғызар негіздер таусылмайды. Бұл дәптерлерде тартыс
жаңадан сипат ала бастайды да, олар нақтылы оқиғалар жүйесімен беріледі.
Б.Соқпақбаев шығарма қаһармандарын әлеуметтік тартыстар аясында суреттей келе, сол заманның өзіндік
болмысын, уақыт белгісін көрсетеді. Тартыс арқылы кейіпкерлерінің әлеуметтік-рухани характерлерін ашуға,
олардың мақсат-мүдделерін түсіндіруге тырысады. Б.Соқпақбаев тартысы сатылап өрістейді, шырқау шегіне
жеткенше, табиғи заңдылығымен өрбіп отырады. Ең бастысы шығарма сюжетінің қозғаушы күші - тартыс
болып табылады.
Бұл шығарманың тағы бір ерекшелігі – автор-қаһарманның образы, оның басқалардан дараланып
көрінетін характері белгілі бір уақыт пен кеңістікте қалыптасып, кемелденіп, ұштала түседі. Өйткені, “көркем
шығармадағы поэтикалық уақыт осы туындының поэтикалық кеңістігі де болып табылады. Көркем образ осы
бір өлшемдердің аралығында қалыптасады” [3, 221].
Дәстүр бойынша келер болсақ, шығарманың бас қаһарманы – Еркін Мамырбаев. Онымен бірінші дәптерде
он бес-он алты жасында танысамыз да, үшінші дәптердің соңында отызға шыққан кезінде қоштасамыз. Яғни
Еркін өмірінің бірнеше кезеңімен таныс боламыз. Оның біріншісі – Еркіннің соғысқа дейінгі өмірі, екіншісі –
соғыс кезіндегі өмірі, үшіншісі – Еркіннің студенттік, жазушылық шағы. Сөйтіп шығарманың басында шеше
бауырында, аға аясында өсіп келе жатқан қазақтың қара домалақ ұлдарының бірі – Еркін роман соңында
азамат жазушы дәрежесіне дейін көтеріледі. Жазушы осылайша кейіпкер тағдырын әртүрлі жағдайда көрсете
отырып, оның характерін әр қырынан көркемдікпен ашып береді. Шығармада Еркін арқылы өрбитін оқиға
желісінде алуан түрлі іс-әрекеттер, мезгіл мінезі көрініс табады. Идеялық мақсаттар да, осы бір қайсар да,
ерекше мінезді кейіпкер маңына топтастырылған.
Егер характер шығарманың жаны болса, жазушы сол көркем характер арқылы ғана өзінің суреттеп отырған
өмір шындығына деген көзқарасын көрсете алады. Әлеуметтік ортаның, тіпті белгілі бір дәуірдің кескіні,
сипаты характерсіз көрінуі мүмкін емесі белгілі. Осы тұрғыдан қарағанда, Б.Соқпақбаев Еркін характері
арқылы жастық дәурені соғыс жылдарымен қабаттас болған ұрпақтың өмірін, тағдырын көрсеткісі келген.
От ішінде есейген шыңдала, қайрала түскен, өз қатарының бейнесін жасаған.
Жалпы Соқпақбаев шығармаларындағы қаһармандардың ішкі әлеміне тереңірек үңілсек, олардың
жаратылыс болмысы қажырлы, қайратты, рухы асқақ, өмірге деген сенімдері жоғары келеді. Суреткер
сомдаған сүйікті кейіпкер Еркіннің бір өзінен-ақ осы қасиеттердің бәрі табылады. «Көркем әдебиет жастар
тірлігін суреттегенде сыры мен сымбаты үйлескен жаны сұлу, мұраты асқақ жігіттер мен қыздардың барша
ұнамды қасиеттерін жинақтап, нанымдылық дәрежеге жеткізе көрсетуі, ол үшін суреткерлік шыншылдық
психологтік жітілік, ең бастысы шаттыққа бермес әдемі мұң, әдемі үміт, кәусәр мөлдірлік керектігі, сонда ғана
көркем образдардың табиғи, таза болмысы бағалы екені мәлім» [4, 54], – деп белгілі ғалым Б.Майтанов атап
көрсеткендей, Б.Соқпақбаев қаламынан туған Еркін, Дүйсен, Қаныша, Сәрсебек, Жәнібек т.б. жастар бейнесі
жандарының тазалығымен, биік те асыл арман-мақсаттарымен оқырманына әсер ете отырып, жазушының
психологтік жітілігін, өмірге деген реалистік көзқарасын танытады.
Мінездің іші мен тысын, озығы мен олқысын, табиғи ағысымен қарапайым әрі күрделі етіп бере білуде
Б.Соқпақбаев тәжірибесі қазақ әдебиетіне өзіндік нақыш, өрнек әкелді дей аламыз. Қаламгер адам характерін
сомдағанда оған психологиялық, әлеуметтік, ар-ождандық тұрғыдан келіп оларды типтендірген.
Бүгінгі таңдағы суреткер үшін басты нәрсе – характер, адам мінезіндегі даралық сипат, оның түрлі
сезім иірімі, психологияның көзге шалынбайтын нәзік сәттері болса, Соқпақбаев туындыларынан аталмыш
шарттылықтардың бәрі табылады.
Адамдар мінезін талдауда Б.Соқпақбаевтың өмір қабаттарын тұтас, жанды аумағымен қамтитын тәсілі оны
бірталай кейіпкерлерінің табиғи тұлғасын ашуға көмектескенін көрдік. Бірақ кейде автор адам бойындағы
міндер мен ұсқынсыз көріністерді тізуге көбірек ойысып кетеді. Мұндай кездерде өмір құбылысы біржақтылау
шыққандай болады. Еркіннің институт бітіріп, алыс ауданға бір жыл қызмет істеген тұсын көрсеткен тарау
нақ осы айтқанымыздай.
Жазушы образдарды сомдауда түрлі суреттеу құралдарын кең қолданған. Портреттер, мінездеулер, диалог,
монологтар образды шебер ойнатады. Әсіресе, портреттік сипаттауға шеберлігін Соқпақбаев бұл романында
да жақсы аңғартқан. Портреттердің романның баяндау жүйесінде берілу тәсілдері әртүрлі. Жазушы
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кейіпкерлерінің кескін-келбетін, мүсін-тұлғасын бірден үйіп-төгіп бере салмайды. Оның қолдануында портрет
кейіпкердің жандүниесімен, іс-әрекетімен, мінез-құлқымен астасып жатады. Мысалы, мектеп директорының
портретіне назар аударайық: «Мектеп директорын кабинетінен таптық. Орта бойлы. Шашы мықтап сұйылған,
шақша бас тарамыс қара сұр кісі жылан көзіндей кішкене суық көздерімен үңіле қарап қарсы алды”.
Жазушы ерекшелігін танытатын деректің бірі – сөз қолданысы. Жоғарыда жазушының “Өлгендер
қайтып келмейді” романының тақырып-мұратын, көркем бейнелерін, оқиға желісі мен құрылымын сөз еттік.
Көркем шығарманың толық ашылар қасиеті оқиғалардың таңдап алынуымен, шебер композициясымен,
характерлердің шыншылдығымен ғана шектеле бермейді. Оқушыға эстетикалық ләззат беру үшін алдымен
құнарлы да көркем тіл керек. Көркем шығарма қашанда тілімен көркем болатыны мәлім. Енді шеберліктің
негізгі өлшемі – жазушының тілдік қолданысын қарастырып көрейік.
Б.Соқпақбаев бұл романында да оқырманын тілдің көркемдік табиғилығымен тартып отырады.
Шығармадан қисынымен келтірілген толып жатқан теңеу, метафораларды кездестіресіз. Әсіресе, бірер қимыл
әрекетін беру арқылы кейіпкердің өзара сұхбаттасулары да жазушының әр сөзді орнымен, ыждаһатты қолдана
білгендігін көрсетеді. Енді бірер сөз романның аты жөнінде. Жазушының шығармасын неге бұлай атағаны
жөнінде кезінде оқырмандар тарапынан сұраулар қойылған, түрлі пікірлер болған. Бұл кітапта өлетін ешкім
жоқ қой, жалғыз Сәрсебектен басқасының бәрі дін аман. Керек десеңіз Сәрсебектің өзі де өлмеген, хабарсыз
кеткен деген сияқты.
“Шығарманың аты – кітаптың кілті. Онда идея болсын. Жазушының сырттан зорлап әкелген идеясы
емес, кітаптың өз мазмұнынан шығатын объективті идея” болғандықтан да – шығарма “Өлгеңдер қайтып
келмейді” деп тегін аталмаған. Өлетін тек адам ғана ма? Іске аспаған арман, қолжетпеген мақсат, үзілген
үміт... Осының бәрі өлгендікті, өшкендікті білдірмей ме? Және де автор соғыстан оралмағандардың орнын
жоқтатпайтын, өткен ұрпақтың орнын жалғастыруға лайық Еркіндер ұрпағы болуға тиіс екенін оқырмандар
есіне мықтап ұялатады. Роман “Өлгендер қайтып келмейді” деп аталғанымен, шығарманың шарықтау
шегі тұсында автордың өзі соған қарама-қарсы ой тастайды. «Отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын
жаны сірі Еркіндерің есен-аман әлі-ақ қайтып келеді” деген жолдар арқылы автор дүниедегі жауыздық
атаулыға рухы биік идея ғана қарсы тұра алатынын нұсқағандай. Бір тамашасы сол – жазушы мұндай ашық
ақыл айтпайды, романның бүкіл мазмұнымен, характерлердің қақтығысымен осы идеяны алға тартады.
Бұл шығарманың ендігі бір атап айтар үлкен қасиеті — көркемдік қуатында. Туынды бірінші жақтан
жазылған. Бұл жазушыдан үлкен психолог болуды талап етеді.
Бұл тәсілдің қиындығы – автор реті келген жерде еркіндік ала алмай, көбіне бас қаһарманың көрінер
ортасына қарай ойыса береді. Романның сюжеттік желісіне арқау болар оқиғаларды өрбіту, ондағы жасалмақ
образдардың нақышын өрнектей түсу, іс-әрекеттердің ситуацияға сай келіп, жанды бейнелерді жасау
жазушыдан айрықша көркемдік шеберлік шешімін қажет етеді.
Жалпы Соқпақбаев шығармалары түрлі сюжетке құрылғанымен, тақырып пен идеялық мақсат тұрғысынан
бір-бірімен іштей сабақтастық тауып, образдар әлемі жағынан өзара байланысып, тұтастық сипат алып жатады.
Бұл, әсіресе, жазушының “Өлгендер қайтып келмейді”, “Балалық шаққа саяхат” шығармаларында айқын
байқалады. Бұл шығармаларды ерекше байланыстырып тұрған тақырып, идея және тартыс көріністері деуге
болады. Жазушы кейіпкерлері әр шығармада әралуан болып келгенімен, әдеби үндесу жағынан бір идеяға
қызмет ететін, бір мақсатты көздейтін көркем бейнелер болып табылады. Өйткені қаламгердің кейіпкерлері
өз кезіндегі саясат ықпалына бағындырылмаған, тек қана қоғам сипатын дәріптеу, мадақтау мақсатында емес,
адам тағдырына, қандай қоғамда өмір сүруіне қарамастан, адам тағдырының түрлі жықпыл-қалтарыстарын
ақтара көрсетуге бағыттала сомдалған кейіпкерлер еді.
Қорыта айтқанда, Б.Соқпақбаев шығармаларындағы автор тұлғасы, авторлық ұстаным т.б. поэтикалық
мәселелерді бір мақалада ашып тастау мүмкін емес. Жазушы қазақ әдебиетінің әр жанрында еңбек етті.
Жазушы шығармашылығын, суреткерлігін әр қырынан, әр түрлі аспектіде зерттеу болашақтың ісі.
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Для того чтобы выявить связь между личностью, стоящим за пределомтекста и автором, живущим внутри
него используется такие понятия как авторская позиция, авторская идея и концепция писателя. Среди них понятие
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
авторской позиции является наиболее важным в поэтике. В данной стаье рассматривается взаимосвязь авторской
позиции и реальности жизни в произведении Б.Сокпакбаева «Мертвые не возвращаются».
Ключевые слова: художественный текст, авторская позиция, национальное миропонимание, образ автора,
мастерство писателя.
To show the relations between the characteroutside the text and author in the text, it is well known that the notionssuch as
the author`s principles, author`s ideas, author`s concepts and so on are applied. Among these notions, author`s principles are
very important in poetics. In this article, the author`s principles and life truth in the Dead Never Come Back by B.Sokpakbayev
are discussed.
Key words: artistic text, author’s position, national outlook, image of the author, mastery of the writer.
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АЙМҰХАМБЕТ Ж.Ә.
филол. ғыл. докт., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, Астана қ., Қазақстан.

«ҮКӨК ХАНШАЙЫМЫ» АТРИБУТТАРЫНДАҒЫ МИФТІК ДҮНИЕТАНЫМ БЕЛГІЛЕРІ
Мақалада археологиялық қазбадан табылған артефактылардың бірі – «Үкөк ханшайымының» атрибуттары көне
мифтік дүниетаныммен сабақтастырыла қарастырылады. Әйел адамның киімі және денесіндегі татуировка ғұн,
сақ, түркі дәуірлерінің танымы мен тарихынан хабар беретіндігі талданады. Алтай алтынының қорушысы болып
саналатын мифтік грифон, сондай-ақ самырсын таяқша, қызыл белдік атрибуттарының мән-мағынасы түсіндіріліп,
Үкөк ханшайымының өзі өмір сүрген қауымдағы ролі туралы болжамды қорытындылар жасалады.
Кілт сөздер: Алтай, көмбе, Үкөк, ханшайым, грифон, сфинкс, қанатты бөрі, артефакт.

Күллі түркінің түп отаны атанған Алтай тауы талай аңызға арқау болды. Алтай – адамзат тіршілігінің
бастау алған жері. Төрт пұшпағында Қазақстан, Ресей, Қытай және Монғолия сияқты ірі төрт ел иелік еткен
Алтай тауының қазынасы көп-ақ. Өткен тарихтың көмбеге айналған қазынасы да осы Алтайда.
Көне дәуір тарихшысы Геродот жазбаларында сақтардың шығыстағы мекені ретінде Алтай – Алтынтағ
айтылады. Тарих төрінен орын алған ғұндар да Алтай тауын мекендесе, кейіннен бұл өлкенің даңқын сақтар
мен ғұндардың мұрагері – түркілер барынша әйгіледі. Кенге бай Алтай қаншама аңыз-ертегіге арқау болды.
Таулы Алтай өлкесінің Үкөк таулы үстірті көне сақ мәдениетіне тән археологиялық ескерткіштерімен
тарихқа мәлім. Бұл мекен кезінде Катон-қарағай ауданының аумағына кірген, кейіннен Ресейлік Алтай
территориясына есептелді. Тілдік зерттеулерге назар аударсақ, «үкөк» дегеннің мағынасы «сандық» дегенге
келеді, қырғыз тілінде «таулы үстірт», «қырат» деген мағынаны берсе, моңғол тілінде «ухэг» – сүйірленіп
келетін құзар шың немесе асқар тау мағынасында. Алтай халықтары тілінен аударғанда «көкті (аспанды)
тыңда» деген мағынаға келеді. Көне түркі тілінде айдың атын білдіреді.
1993 жылы ресейлік академик В.Молодин мен тарихшы ғалым Н.Полосьмактың жетекшілігімен Сібір
археологтары Қошағаш ауданының аумағына кіретін таулы үстірттегі сақ қорғандарының біреуінен әйел
мүрдесін тапқанын білеміз. Археологиялық ескерткіштің табылуы ХХ ғасыр соңындағы археологияның ірі
жаңалығы болып есептелді. Ғалымдардың болжауынша, құнды артефакт қола дәуірінің Пазырық мәдениетіне
жатады. Бұл, шамамен, біздің заманымызға дейінгі ІІІ –ІІ ғасырларға тән. Бойы 1 метр 70 см, терісі ақ, үстінде
жұқа жібектен тігілген киім, бас киімі өрнектеліп, алтынмен апталған, белінде жалпақ қызыл белдік, қолында
самырсын таяқша бар, жиырма бестер шамасындағы жас қыздың қасына жирен түсті алты ат жерленген.
Обаның тоналуы себепті ат әбзелдері, әшекей бұйымдар жоғалған. Жылқыны қоса жерлеу дәстүрі сақ
мәдениетіне тән екенін Берел қорымынан табылған қазбалардан білеміз. Мумия еш бүлінбей сақталған. Бұл
мумияға «Алтай ханшайымы» немесе «Үкөк ханшайымы», «Очи бала» деген ат берілді. Жергілікті тұрғындар
бұл жерді «Ақ қатын» деп атап келген.
Бағзы мифтік баяндарды еске алсақ, Алтай тауындағы алтын қазынаның қорғаушысы құс мүсінді,
әйел басты грифон болып бейнеленеді. Обадан табылған мумия атрибуттарының ішінде барлығы да назар
аударарлық. Қызыл белдік – жауынгерлік рухты айғақтайтын белгі, мәртебесі биік адамдар таққан. Самырсын
таяқша мифтік танымға сәйкес ерекше қасиетке ие, тылсым күш иелеріне тән сипат. Қыз денесінде сол жақ
иығынан қолына қарай ұзыннан салынған сакральді грифон бейнеленген татуировка бар.
Грифон – мифологиялық қанатты тіршілік иесі, денесі арыстан, басы бүркіт, кейде құс мүсінді, адам басты
болып бейнеленеді. Өткір тырнақтары, әппақ кейде алтын қанаттары бар делінеді. Грифон – қайшылықты
тіршілік иесі, бір уақытта аспан мен жерді, ізгілік пен зұлымдықты тұтастыра бейнелейтін символдық
кейіпкер. Сондай-ақ екі стихияға – жер мен ауаға үстемдікті ишаралайды. Олар қымбат қазынаны, алтын
көмбелерді қорушы қызметін атқарады. Алтай алтынының қорушысы – осындай грифондар. Ерекшелігі –
олар құс мүсінді, әйел басты болып бейнелетіні. Сақтар дәуіріне тән әшекей бұйымдарда құс бейнесінің жиі
кездесетінін археолог ғалымдар өз сараптамаларымен дәйектейді. Осы жерде қанатты грифонның ғұндық,
яки түркілік түрі ретінде қанатты бөріні айтуға болады. Қытай жазба шежірелерінде келтірілетін жаралы бала
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мен бөрі-ана туралы мифтік мотив ғұндардың өздерін бөріден тараймыз деген баянының негізіне мегзейді
[1, 65-66]. Тәңірі бөрісі, жазушы Ә.Сарайдың түсіндіруінше, ұшатын қанатты бөрі. Оның бұл белгісі «Оғызнаме» эпосында «бірде мұзарт таудың мұнарлы биігінен, екіншіде ала-шола бұлттың арасынан елес беруінен»
көрінеді [2, 25]. Антропоморфты бейнелердің міндетті түрде қанатты болып келуі көшпелілер қиялының
еркіндігін, кеңістікті емін-еркін кезуші екендігінің де ишарасы. Қанатты бөрі-ана – бір тайпаның қасиетті
анасы болып саналады. Бөрі-ана тотемін матриархат дәуірімен байланыстыруға толық негіз бар.
Т.Жұртбай келтірген аңыз деректеріне сүйенсек, айдалада жалғыз, жаралы қалыпта дәрменсіз жатқан
балаға бөлтіріктерінен айрылған ана-бөрі жолығып, оны емізеді. Сөйтіп бала бөрі-анаға бауыр басып, кейіннен
көк бөрі түркі жұртының сиынар аруағына айналады [3, 34-35]. Тағы бір аңызда Көкбөрі (бөрі-ана аман алып
қалған ұл) ұрпақтарының бірі қырғын кезінде ақ қазға айналып, ұшып кетеді[3, 35]. Жоғарыда айтылған
«қанатты бөрі» туралы баян бөрі-ананың сүтімен қоректенген Көкбөрі ұрпағының қазға айналуымен үндеседі.
Алтайдың Моңғол территориясына қарайтын бөлігіндегі Бөгеті сынтасында қасқырды еміп тұрған
баланың бедері бар. Бұл Түркі қағанаты дәуірінен қалған белгі деп болжайды ғалымдар. Енді Рим қаласының
іргетасының қалануы туралы мифті еске алайышы. Бұл қаланың аты да, салынуы да бірінші патшасы
саналатын Ромулмен байланыстырылады. Егіз туған Ромул мен Ремді немере ағалары Амулий Тибр өзеніне
тастағанда, ғайыптан құтқарылып, екеуін ұрғашы қасқыр асырайды. Осы мифтік мотив өнер нысанына
арқау болды. Римде қасқыр емізіп тұрған екі баланың ескерткіші бар. Байқап қарасақ, бұл екі жәдігерліктің
арасындағы байланыс анық көрінеді. Бөрі-ана тотемінің Алтай өлкесі мен Рим қаласында осындай құнды
мұра – ескерткіш-белгілер арқылы көрінуін көшпелілер тіршілігімен байланыста қарау керек сияқты. Қанатты
бөрі символикасының бастауы осы бөрі-анаға тіреледі.
Грифон бейнесі біздің есімізге әлем мифологиясындағы осы тектес тіршілік иелері туралы мотивтерді
түсіреді. Софоклдің «Эдип патша» трагедиясының өзегіне алынған ежелгі гректердің Эдип туралы мифтік
баянындағы бір персонаж – сфинкс деп аталады да, ол былай сипатталады: «Оның басы әйел, денесі
арыстан, арыстандікіндей табаны өткір тырнақты, ерекше үлкен қанаттары бар» [4]. Осы құбыжық тектес
антропоморфты тіршілік иесі қалаға кіре берістегі жартаста отырып алып, өткен-кеткен жолаушыға жұмбақ
айтып, оның шешуін табуды талап етеді. Жұмбақты шеше алмаған жандарды жартастан төмен қарай лақтырып
жібереді. Сөйтіп бірде-бір жолаушы тірі қалмаған екен.
Тағдырынан қашқан Эдип бір күні осы қалаға жетеді. «Қаңғып жүріп өлгенше, осы құбыжықтың қолынан
өлейін» деп ойлаған ол Сфинкстің жұмбағын тыңдамаққа тәуекел етеді. Сфинкстің жұмбағы: «Таңертең төрт
аяқпен, түсте екі аяқпен, кешке үш аяқпен жүретін, аяғы көбейген сайын күші азаятын тіршілік иесі». Эдип
бұл жұмбақтың шешуін оңай табады. «Жұмбағың мүлде оңай. Ол – адам. Адам баласы дүниеге келгенде
өмірге басар алғашқы қадамын еңбектеп бастайды, сосын жігерлі шағында екі аяқпен тік жүреді, қартайған
шағында қолына таяқ ұстайды», – дейді. Өзінің жұмбағының шешуін естіген Сфинкс жартастан құлап өледі.
Өйткені шарт солай – жұмбақ шешілмесе, оны шеше алмаған адам, шешілсе – сол жұмбақты айтушы Сфинкс
өлу керек. Әйел табиғатты Сфинкс осы әрекетімен өз тағдырына нүкте қояды. Әйел үстемдігінің күйреуі бір
миф баянында осылайша тұспалданады.
Қалай болғанда да Сфинкс тылсым күшке ие болған. Оның қолынан қаншама адам ажал құшқан. Бір
кездері ерекше күш пен биліктің иесі болған сфинкс-грифондар кейінгі дәуірлерде қасиетті әйел-тәуіптердің
яки бақсылардың желеп-жебеушісіне айналған.
Бұл талдауымызда ғылымда айтылып жүрген философиялық байламдармен бірге тағы бір ишаралы
мәнге назар аударсақ, жұмбақ айтушы Сфинкс – әйел басты, яғни ол әйел жынысты. Ол, өзінің сыртқы
бейнесіндегідей, арыстандай айбатты да қайратты, құстай ұшқыр да еркін, әрі жыртқыш. Көк пен жердің
ең күшті жаратылыстарына тән сипаттарды өз бойына жинақтаған антропоморфты тіршілік иесі. Әйел
үстемдігі (матриархат) дәуірінде ұнамды сипат иеленген билеуші әйел, еркек үстемдігі (патриархат) орнай
бастағанда үрейлі құбыжық бейнесінде көрінеді. Оған әлем халықтары фольклорындағы Жалмауыз кемпір
образы мысал. Жер қайысқан қалың қолға тайсалмай қарсы шығатын ертегінің батырлары жалмауыз
кемпірден тайсақтайды. Оны жеңіп шығатын ердің ері ғана. Фольклортанушы С.Қасқабасов жалмауыздың
«дүниедегі барлық жамандықтың өкілі» болып саналатын бұндай сипаттарын «екінші дәрежелі құбылыстар,
патриархаттың туындысы» [5, 73] деп түсіндіреді. Жалмауыз – Ілкі ана образы екендігіне тоқталып, аналық
рудың ежелгі ғұрып-салтында «аналық рудың көсеміне құдайлық сипат таңатынын», сөйтіп «көсем әйелді
Жер-анаға балайтынын» айтады [бұл да сонда: 5, 73]. «Жер-Ана» туралы мотивтер мифтік дүниетанымнан
бастау алып, көркемдік танымда жалғасын тапқанына көп мысалдар бар. «Жер-Ана» архетипі қалыптастқан
дәстүрлі поэтикалық образ ретінде адамзат санасынан орын алған.
Билеуші әйел – жай адам емес, ол тылсым күшке ие. Ол – тайпадағы ерекше құрметті адам, әрі тәуіпшілдік,
емшілік, көріпкелдік, болжағыштық қасиеті бар. Эдипке жұмбақ айтатын Сфинкс те осындай сипатымен
ерекшеленеді. Оның портреттік бейнесі терең символдық мәнді аңғартады. Барынша құбыжықтық кейіпке
енген Сфинкстің де, Жалмауыз кемпірдің де мифологиялық прототипі – әмірші матриарх-тұлға. Бұндай
бейнелер өздерінің эволюциялық даму жолында ұнамды қаһарманнан ұнамсыз кейіпкерге дейін құлдырады.
Себеп – қоғамдық-әлеуметтік даму заңдылығы. Әйел үстемдігін құлатып, еркек үстемдігін орнату кезеңінде
қым-қиғаш тартыс болып, ұлы шайқас жүргені ақиқат. Бір кезде тайпаның қамқоршысы, құрметтісі болған
әйел билеушілер өз еркімен билігін бере қоймайды. Шумерлер мифологиясындағы дүниені алып жатқан
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шексіз-шетсіз мұхитта емін-еркін жүзіп жүрген Тиамат атты әйел құбыжықты еске алайықшы. Оған қарсы
келіп, соғыс ашудан бәрі қорқады. Тек Мардук атты қаһарман Тиаматпен шешуші шайқасқа шығып, көзін
жояды. Мардуктың Тиаматты өлтіріп, оның денесінен аспан мен жерді жаратуы – матриархат дәуірінің
аяқталып, патриархат дәуірінің басталуын білдіреді. Әлем бей-берекет қалыптан реттілікке келді, бәрі
орындарын тапты делінеді. Қазақтың «Құла мерген» атты көне эпосында Жалмауыз Құла мергенді қуғынға
салады. «Алтын сақа» ертегісінде байды қорқытып, баласын өзіне беруге мәжбүрлейді. «Ер Төстік» эпосында
Төстіктің соңына түседі. Бұл фольклорлық мұраларда жағымсыз кейіпкер ретінде әрекет ететін жалмауыз
(кейінірек мыстан кемпір) жоғарыда айтылған матриарх-көсемнің, ілкі-ананың трансформацияға ұшыраған
түрі. Әу баста әмірші әйел болып, сан салалы қызметімен дараланатын тұлға кейіннен Жалмауыз кемпірге,
одан мыстан кемпірге айналып, протагонист қаһарманнан антагонист кейіпкерге дейін төмендетілді.

Матриарх бейнелердің мифтік прототипі ретінде ежелгі дүние мифтеріндегі әйел құдайларды айтамыз.
Жаратылыстың басталуы туралы баяндарда әйел жынысты тіршілік иелері ерекше роль атқарады. Жер
ғаламшары сол әйел табиғатты болмысымен танылады. Грек мифтерінде Гея, шумерлерде Ки, түркілерде
Ұмай, қытайлардағы Инь – жердің «адамданған» бейнесі. Хтоникалық мифология дәуірі, ғалымдардың
болжамынша, есте жоқ арғы дәуірлерден басталып, б.з.д. ІІ ғасырда аяқталады. Бұл – әйел үстемдігі
дәуірі болғандықтан, «Ұлы Құдай-Анаға» сыйыну басым болды. Сол себепті де мысырлық Тефнут,
гректік Гея, римдік Теллур сияқты культтер туындады. Жер табиғатты мұндай кейіпкерлер аспанға ұшу
қабілетіне де ие деп танылды.
Күллі жаратылыстың мифологиялануы – бағзы дүниетанымға тікелей байланысты. Тіршіліктің бір бастауы
ретінде күші, айласы мен ақылы, ептілігі мен қырағылығы арқасында әмір беруге, билік айтуға белсене
араласқаны осы көне танымдағы әйел әміршілер бейнесінен айқын аңғарылады. Көсем әйел культі оның ісәрекеті мен қызметінің түрлі сипатта болуымен де байланысты болды. Ол – рудың күллі құқығын қоғаумен
бірге, керемет қасиеттерге ие, сондықтан да адамға зиян жасайтын көзге көрінбейтін тіршілік иелерімен де
айқасқа түсе алатын жан. Әйел-шамандардың пайда болуын фольклортанушы ғалымдар осылай түсіндіреді.
Шаман әйелдер матриархат дәуірімен бірге «құрып» кеткен жоқ. Патриархат дәуірінде де олар ықпалды ісәрекеттермен айналысып, қожайын еркектерге, ханның әйелдеріне тылсым күштер көмегімен, айласымен
жәрдем еткені туралы мотивтер баршылық. Ш.Уәлиханов олар туралы «Жыны бар әйелдер елті деп аталады.
Бұлар да бақсылар»[6, 183] - деп жазған болатын.
Алтай тауының Үкөк үстірті мәңгі мекеніне айналған ханшайым сол көне дәуірлердегі матриарх-тұлғаны
пір тұтушы, өзін солардың заңды мұрагері санаған жан екеніне бірнеше дәлел келтіруге болады. Ол дәлелдердің
бастысы – ханшайым денесіне салынған татуировкадағы мифтік грифон бейнесі. Қазынаны қорушы ретіндегі
грифон адамзат баласы үшін ең қымбат – ошақтың қорғаушысы. Алтын қазына символының астары осыған
саяды. Алтай – көне түркілердің алтын ошағы десек, оның қорғаушысы әйел басты, құс мүсінді грифон
болуының мәні осында болса керек. Ошағын қорғаған әйел-ана мен қонысындағы қымбат қазынаны қорыған
грифондар арасындағы байланысты көркем символика тұрғысынан түсіндіруге болады. Символдың пайда
болуының өзін баяғы танымнан туындаған салт-ғұрыппен, сөз магиясына деген сеніммен, солардан бастау
алатын ырым-тыйымдармен байланысты деп қараймыз. Тура айтпай, астарлап, тұспалдап, ишаралап жеткізу
мақсатында түрлі символдар жүйесі қалыптасқаны белгілі.
Үкөк ханшайымының қолындағы самырсын таяқша да маңызды атрибут. Аса таяқ – жер кіндігінде өсетін
өмір ағашының бір бөлшегі. Әулие жандар, друидтер, бақсылар туралы мотивтердің тұрақты атрибуты –
олардың қолдарына ұстаған аса таяқтары. Таяқшаны қолына ұстаған көне дәуір аруының тылсым табиғатын
құпия күштерге ықпал ете алатын сиқыршы, тәуіп, бақсы сияқты хикаят кейіпкерлерімен байланыстыруға
болады. Үш әлемге – өткен шақ, осы шақ және болашаққа – тиесілі болатын алып бәйтеректің кішкентай
бөлшегін ұстаған жан тірілер әлемі мен марқұмдар дүниесін байланыстырушы. Яғни, ол екі дүниеге де тән
адам. Самырсын – қысы-жазы жасыл болып тұратын ағаш, тұрақтылықтың, мәңгіліктің, беріктіктің символы.
Жас арудың беліндегі қызыл белдік те оның мәртебесі биік, рухы асқақ адам болғанының белгісі.
Көмбеден шыққан қазына есте жоқ ескі дәуірлердегі ата-бабаларымыздың, аналарымыздың кім болғаны,
қалай өмір сүргені, дүниетанымы туралы бізге көп мағлұмат береді. Үстірттегі ару мумиясы туралы білгісі
келген адамдарға міндетті түрде халық фольклорын білу керек.
Үкөк ханшайымына берілген бір атау – «Очи бала». Очи бала – алтай эпосының бас кейіпкері, ержүрек
әйел. Эпос Таулы Алтай халықтарының жыршысы Алексей Калкиннің айтуымен алғаш рет 1951 жылы жарық
көрген [7]. Үкөк үстіртінен табылған мумияның дәл осы эпос кейіпкері екеніне алтайлықтар барынша сенеді.
Очи бала – Қатын-ханшайымның бейнесі бұл жырда ержүрек, елін қорғау жолында жауымен тайсалмай
шайқасқан батыр ретінде көрінеді. Алтайды мекен еткен жергілікті тұрғында күндердің бір күнінде жаудың
қыспағына түседі. Қан-Тағды-Бидің жаужүрек әскерімен шайқасқа түскен Очи бала оның баласы, майданда
бірге жүрген Ақ-Далыны өлтіреді. Алайда Қан-Тағды-Би баласын тірілтіп алады да, қайта соғысқа шығады.
Очи бала енді Қан-тағды-Бидің күш-қуатының құпиясын ашу үшін жаудың ұясына бет алады. Бұл жолда оған
неше түрлі мифтік тіршілік иелері кездеседі. Өлілер патшалығының әміршісі Ирліктің елшісі – көк бұқамен
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шайқасуына тура келеді. Астына мінген аты Очы-Дереннің кеңесімен бүркітке айналып, көк бұқаны жеңеді.
Өзінің ақылы мен зеректігінің, табандылығының арқасында ақырында Қан-тағды-Бидің құпиясын ашады.
Оның күшінің құпиясы – алтын сандыққа жасырылған тоғыз қырлы көк тас екен. Очи бала көк тасқа иелік
етіп, жауын жеңеді. Сөйтіп өзінің елі мен жерін жаудан қорғап қалады. Бір әпсанада Очи бала айға, мінген аты
Очы-Дерен Үркер жұлдызына айналып, аспанға көтеріліп кетеді.
Алтай халықтары мифінде Очи бала – Ақ ханым – Мұз ханшайым – жер кіндігінде, жер асты әлемінің
қақпасында күзетте тұр. Ол жер үсті тұрғындарын үрейлендіріп, тіршілік үйлесімін бұзушы зұлым күштерді
жер астынан шығармайды. Ақ ханым – Әлемнің жаралуы мен мәңгілік өмір құпиясын сақтаушы жан. Бар
болғаны жиырма бес жасында тыныштық пен үйлесімді қорғау үшін, жер асты патшалығындғы зұлым
күштерді жер үстіне шығармау үшін бұл өмірден тастап кеткен [8]. Яғни, мифтік мотивтерде кездесетін
екі дүние қақпасында тұрған «не өлі емес, не тірі емес» қаһарман. Мұндай қаһармандардың бірі – түркі
жұртының Қорқыт атасы.
Бұл ханшайымның мүрдесі қазылып алынғаннан кейін жергілікті тұрғындар түрлі жайсыз құбылыстардың
көбейіп кеткенін, сол себепті де оны қайта жерлеу керектігін өтініп, жоғары ұйымдарға хат жолдаған. Өлілер
мен тірілер шекарасында тұрған Ханшайымның құпиясы көп, оның тылсым күштерді өзіне бағындырған
әулиелігі бар, сонымен қатар ханшайымның сондай ғажап кұшке ие сіңілісі бар, ол да осы Алтай үстірттерінің
бірінде жатыр деген ел аузындағы аңыздың тамыры бағзы дәуірлерге, мифтік танымға барып тіреледі.
Қорыта айтқанда, Үкөк ханшайымының жабдықтары да, денесіндегі сурет те оның жас та болса
қоғамда ерекше орны бар әйел болғанын айғақтай түседі. Арғы ғұн, сақ дәуірінен бастау алып, түркілік
дәуірге ұласқан рухани мәдениетіміз бен қоғамдық қарым-қатынаста әйел-айымдардың алатын ерекше
орны болғанына тарихи жазбалар да, ел жадында жатталған аңыздар да дәлел бола алады. Археологиялық
қазбадан табылған құнды жәдігерліктер де – маңызды артефактілер. Атта еркін отырып, майдан алаңында
ерлерден кем шайқаспаған, белгілі бір кезеңдерде рулы елге қорған болған аруларға деген ерекше құрмет
Үкөк ханшайымының салтанатты жерленуінен анық көрінеді.
Жирен тұлпарды тізгіндеп, жібектен көйлек, алтынмен апталған сәукеле киген, самырсын таяқшасын
қолына алып, қауымына зиянын тигізетін күштермен арпалысқан асылзада айымның нақты кім болғанын
біз анық білмейміз. Білеріміз – жай адам болмағаны. Тайпаның құрметті айымы жаратылыс сырына терең
бойлаған таңғажайып болмысымен өзгелерді өзіне тәнті еткен болар. Даудан, жаудан, түрлі ауру-сырқау,
зиянкес күштерден қорғаған болар. Сондықтан да осыншама құрметке ие болған.
Очы бала... Ақ қадын... Алтай аруы...Үкөк ханшайымы... Осы атауларды иеленген ғажап тағдыр иесі
ұрпақтар санасын рух болып оятып, ата-баба қонысын аңыз болып кезуде. Біз артефактіге сүйене отырып,
сол аңыздың астарынан шындықты аршып алуға ұмтылуымыз керек. Ата-бабаларымыздың, қасиетті
аналарымыздың рухани болмысы осындай көмбеге айналған қазына болып бүгінге жетуде.
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В статье рассматривается преемственность одного из артефактов – «Принцесса Укок», найденного при
археологических раскопках, с древними мифическими мировоззрениями. Анализируются одежда и татуировки на теле
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женщины, раскрывающие воззрения и историю гуннов, саков, тюрков. Через объяснение значения таких атрибутов,
как мифический грифон, считающийся стражем алтайского золота, кедровая палка, красный пояс, выдвигаются
предположения о роли Укок в обществе.
Ключевые слова: Алтай, сокровище, Укок, принцесса, грифон, сфинкс, крылатый волк, артефакт.
The article discusses the continuity of one of the artifacts – “Princess Ukok”, that was found during archeological
excavations, with ancient mythical worldviews. There is an analysis of the clothes and tattoos on the body of a woman, revealing
the views and history of the Huns, Saks, and Turks. Through the explanation of the meaning of such attributes as the mythical
griffin that is considered to be the guardian of Altaic gold, the cedar stick, the red belt, the assumptions about the role of Ukok in
society are put forward.
Keywords: Altai, treasure, Ukok, princess, griffin, sphinx, winged wolf, artifact.
ӘОЖ 821.512.122-3
АЙТУҒАНОВА1 С.Ш., РҮСТЕМОВА2 Ұ.
Филол. ғыл. канд., Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры1,
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ магистранты2, Астана қ., Қазақстан.
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ БАЛАЛАР ПРОЗАСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мақалада қазіргі қазақ ертегілері мен әңгімелерінің жанрлық ерекшеліктері мен көркемдік қырлары жан-жақты
қарастырылады. Осы орайда қазіргі қазақ қаламгерлерінің мазмұндық-тақырыптық жағынан жаңа бағытта жазылған
шығармалары талданып, тұжырымдар жасалады.
Түйін сөздер: Балалар әдебиеті, қазіргі балалар прозасы, тақырыптық ерекшеліктер, балалар тәрбиесі,
шығармашылық ізденіс, жанрлық ерекшеліктер.

Еліміз тәуелсіздік алғалы қазақ әдебиетінің әр саласы өзінің шынайы даму жолына түсті. Әдебиет
түрлі жанрлар мен жаңалықтармен жаңартылып, әдеби үдеріс те жаңа заманның жаңашыл талаптарына
қарай бет бұра бастады. Соның негізінде балалар әдебиеті, оның ішінде балалар прозасы да жаңа сипат
алып, жаңа сүрлеуге түсті деп айтсақ болады. Балалар – әзірге буыны бекіп, бұғанасы қатпаған, моральдық
қасиеттері әлі тұрақтап тиянақталмаған, дүниеге көзқарасы үнемі тереңдеп келе жатқан қоғамдық буын,
қоршаған ортаның әлеуметтік–эстетикалық, этикалық қасиеттерін бойына балауса құрақтай сіңіріп жатқан
қоғамның жас өкілдері.
«Әдебиеттің көп жағдайда назардан тыс қала беретін бір саласы – балалар әдебиеті. Балалар әдебиеті
– кішкентайлардың үлкен әдебиеті. Ересектерге арналған туындыны балалар оқи бермейді. Өйткені, ойлау
машығы өзге, қабылдау мүмкіндігі шектеулі. Осындай жағдайда балаларға әдебиет жасамау – оларды көзге
ілмеу, елемеу болып табылады. Бүгінгі балаларды елемеу – қоғамның ертеңін ескермеу. Адамзат баласының
ертеңін елеп, ескермеуден асқан салғырттық болмайды. Сондықтан, өркениетке жетемін деген ел, өзін–өзі
сыйлайтын халық балаларға жағдай жасайды, балалардың рухани қазына–байлығына ерекше зер салады» [1,
3] – деген оймен толықтай келісеміз.
Ұлттық балалар прозасы – қоғамдық-тарихи, мәдени құбылыс. Сондықтан да оның пайда болуын
белгілі бір кезеңдегі қандайда бір сыртқы әсер-ықпалдың нәтижесі ретінде тану дұрыстыққа бастамайды.
Қазақ әдебиеті тарихында балаларға арналған жазба прозаның алғашқы үлгілері XIX ғасырдағы ағартушыдемократ жазушылар шығармашылығы арқылы көрінгенмен, біртұтас ұлттық әдебиет аясында өзіндік
даралық белгілері біртіндеп жетіліп келген қазақ балалар прозасының түпкі көркемдік негізгі ұлттық мәдениәдеби мұраларда жатыр.
Қазақ балалар прозасының біртұтас ұлттық әдебиет құрамында өзінің төл арнасын тауып, дамыған дәуірі
XX ғасырдың алғашқы 20 жылдығынан басталады. Осы кезеңнен бергі аралықтағы балалар прозасының
жетілу, даму ерекшеліктері қазақ жазушылардың балаларға арнап жазған шығармалары қандай деңгейде
деген сауал, бүгінгі күні өз өзектілігін жоғалтқан емес.
Бүгінгі балалар прозасының көркемдік бастаулары халықтық проза және ағартушы шығармашылығында
жатқаны анық. Бұл ретте халықтық әдебиет пен ағартушы-демократ жазушылар прозасының балалар
прозасына көркемдік тұрғысынан қандай бағыттарда тұтқа болғандығы және ол үлгілердің қаншалықты
жаңғырып түрленгендігі өзара салыстырулар арқылы бағамдауды қажет етуде.
Қазақ әдебиеттануының тарихына қарап отырсақ, мол мұрамыздың зерттелмей қалып қойған саласы кемде–
кем. Алайда, бірі жеріне жете зерттелсе, енді бір кейбір зерттеушілердің еңбектерінде тек аттары аталумен ғана
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қалып қойғандары бар. Қазақ балалар әдебиеті туралы да кең көлемді, кешенді зерттеулер бар деп айта алмаймыз.
Иә, қазақ балалар поэзиясы жақсы зерттеліп келеді, жазылған монографиялар да баршылық. Дегенмен, қазақ
балалар прозасы туралы айтар болсақ, мұнда зерттелмей жатқан тұстары кездеседі.

Балалар әдебиеті – бала жанын терең барлау, тыңғылықты зерттеуден басталады. Дарын қуатымен иіп алу,
бедел жұмсау, қызмет мансап бұлдау – балалар әдебиетіне жүрмейді. Балалар әдебиеті – жалпы әдебиеттің
дамуы үшін баспалдақ болады. Балалар әдебиеті әрбір ұлт мәдениетінің мықтап қаланған іргетасы, халықтың
рухани жай–күйін балалар әдебиетінің кемелдену үстінде деп мақтанушылық үйдің ірге тасын қаламай
тұрып, шатырын жабамын деген әурешілікпен бірдей.
Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармашылығын зерттеу әр кез там–тұмдап жүзеге асып
отырғанымен, сыншы, зерттеушілердің балалар әдебиеті жайлы жазған зерттеулері толық мәнінде талдау
объектісіне айналмай жүр. Сол себепті қазақ балалар әдебиеті, оның ішінде балалар прозасы туралы сөз
етудің өзі бұл тақырыптың өзектілігін танытады. Қазіргі кездегі бүгінгі қазақ жазушыларының балалар
әдебиетіне қаншалықты көңіл бөледі, осы әдебиеттің дамуы қай деңгейде, көркемдік жағы көңіл көншітерлік
пе, балалардың, оқырмандардың көңілі толып жүр ме деген сауалдардың барын да жоққа шығара алмаймыз.
Қазіргі балалар прозасы − уақыт дамуына орайласа туындайтын түрлену, жаңғыру, жаңару сиқты алуан
сипатты өзгерістерге бейім көркемдік-шығармашылық құбылыс. Оның ішкі мазмұны мен сыртқы бүтіндігі
бүгінгі көркемдік белгілерінің пайда болу және қалыптасу жолдарын тарихи-шығармашылық себептерімен
және түпкі нәтижелерімен бірлікте қарастыру орынды болғандықтан, балалар прозасының түрлік мазмұндық
тұрғыдан жаңғыру, жаңару әрекеттері және өзге мәдениеттер мен шығармашылық сабақтасу, үлгі алмасу
үрдістері нәтижесінде бүгінгі болмыс-бітімінде көрініс тапқан көркемдік сипаттар типологиялық тұрғыда
назар аударуды талап етеді. Осы мәселе тұрғысында Ә.Бөпежанова былай дейді: «Төл балалар әдебиетімізде
жеке кейіпкерлер психологиясын көрсетуде табыстар бар болғанмен, уақыт рухын терең беретін шығармаларға
зерулік сезіледі. Үлкен маштабтармен келгенде – жинақтау, қоғамдық ой айта білу, баланың рухани әлемін,
жан дүниесіндегі қиян-кескі «майданды» зерделеу, оның бойындағы тазалық-рухани күш-қуаттың терең
қыртыстарын қопару жағы кемшін. Характер ірілендіру, характер біртумалылығы, жаңа көркемдік ізденісшешімдер де қажет-ақ» [2, 124].
Қазіргі балалар прозасының көркемдік-шығармашылық әлеуетін бағамдау мақсатында оның көркемдікэстетикалық және тәрбиелеушілік денгейін танытатын туындылар тақырып, проблема, көркемдік мазмұн,
идея тұрғысынан өзара топтастырыла талданып, нәтижесінде қазақ балалар прозасының өз ішінен бірнеше
түрлерге бөле қарастыруға болатындығын тиянақтау қажет.
Ұлттық балалар прозасының даму жолындағы шығармашылық ізденістерді саралау нәтижесінде
бүгінгі балалар прозасында кеңінен қолданысқа ие жанрлар және олардың балаларға арналған жазба
прозада оның жолдары, сондай-ақ, әр жанрдың өзіндік сипат белгілері нақтылана айқындалды. Соңғы
жылдары елімізде балалар әдебиетін қолдауға байланысты бірқатар жоба жүзеге асырыла бастады. Түрлі
шығармашылық байқаулар ұйымдастырылып, жаңа кітаптар жарық көруде. Басқасын айтпаған күннің
өзінде ендігі кезекте «Дарабоз» Халықаралық балалар конкурсы, «Балапан» телеарнасы мен «Мәдениет»
арнасы да балалар әдебиетін насихаттауға барынша көңіл бөле түссе екен деген тілек бар. Сондай–ақ
ғаламторда да балалар мен жасөспірімдерге арналған сайттардың да саны мен сапасын жетілдіре түсу
қажет. Осы орайда мемлекеттік деңгейде арнайы жоба–жоспар қабылданса дейміз. «Алдар Көсенің көңілді
оқиғалары» атты 85 сериялы мультфильм, әлем халықтары ертегілерінің желісі бойынша түсірілген 50
слайд-шоу ертегі, «Бізді қоршаған әлем» атты 1000 сөзді қамтитын орысша-қазақша суретті аудио-сөздік
енгізілген жинақтың жарық көруде. Ондағы заманауи технологияның соңғы жетістіктеріне сүйене отырып,
3D-форматта түсірілген мультфильмдер балалардың тіл үйренуге деген қызығушылығын дамытуға,
танымын, қабілетін арттыруға айтарлықтай ықпалын тигізіп отырғандығын айта кетуіміз керек.
Тәуелсіздік алған жылдардан бергі қазақ балалар прозасы жаңа леп пен жаңа өріске ие болды. Шәкен
Күмісбайұлы, Арасанбай Естен, Әдібай Табылды, Сұлтан Қалиұлы, Толымбек Әбдірайым, Дәнеш Ахмет,
Кеңес Оразбекұлы, Бағдат Мәжитов сынды жазушыларымыз осы арнада қалам тербеп, жақсы сапалы, әсерлі
әдеби туындылар дүниеге келтірді. Жастар легінен Есей Жеңісұлы, Қалмахамбет Мұхаметқали, Бейбіт
Сарыбай, Аягүл Мантаева, Әдина Жүсіп, Серікбол Хасан, Нұрлан Құмар, Есей Жеңісұлы, Қалмахамбет
Мұхаметқали, Аягүл Мантаева сынды талантты жастар балалар әдебиетіне қалам тартып жүр.
17

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Тәуелсіздің жылдары балалар әдебиетіне қалам шертіп жүрген жазушының бірі Шәкен Күмісбайұлы.
«Жырақта өскен бір топ жусан» әңгімесінде шетелдіктер асырап алған қазақ баласы жайлы баяндалады.
Ермек пен анасы Лонданда Қазақстаннан баса асырап алған отбасында қонақта болады. Эндрю Алматыны
да анасын да әлі ұмытпаған екен. Анасының Еркебай деп жазып кеткен орамалын көрсетуі, Ермектер алып
келген оюлы тақияны киіп алуы, қазақпын деп мақтана айтатыны соның кепілі. Әңгіменің берері мол. Қазіргі
қоғам дертімен үндес. Ш.Күмісбайұлы шығармашылығынан аңғарғанымыз кейіпкерлерін екі жақты байланыс
орнатушы ретінде алып, қоғамдық маңызы зор мәселелерді балаларға қарапайым түрде жеткізе алуында.
Қазіргі уақытта, яғни ХХІ ғасырда қазақ әдебиетіндегі жазып жүрген, жазушы деген атқа оқырмандар
тарапынан болсын, әдебиет сыншылары, басқа белгілі жазушылар, зерттеушілер тарапынан болсын лайық
көріліп, бүгінгі күннің жазушыларының бірі аталып жүрген – Бейбіт Сарыбай. Әдебиет сыншысы, Қ.
Ергөбек бүгінгі қазақ прозасына көңілі тола қоймайтынын айтқанымен, Бейбіт Сарыбайды жазушы ретінде
мойындаған еді. «Бейкүнә күнәһарлар», «Мейірім», «Жанғалидің жазығы», «Байлар да жылайды», «Біздің
заманның Шығайбайлары» әңгімелері Бейбіт Сарыбайдың жазушылық қабілетін көрсететін туындылар.
«Дарабоз» Халықаралық балалар конкурсының екі мәрте жүлдесіне ие болған Бейбіт Сарыбайдың
«Қараторғай» кітабы «Жас толқын» сериясымен шыққан. Екі хикаят, он алты әңгімесі енген «Қараторғай» –
Бейбіттің екінші кітабы. Алғашқы прозалық кітабы – «Рауғаш ерте гүлдейді».
«Қараторғай» хикаясы Оралханның «Бәрі де майдан» повесінің формасымен жазылған. Басты кейіпкер
Темірлан тағдырдың айдауымен кәмелетке толмаған балаларға арналған түрмеге түседі. Осы түрмедегі өмірі
өткен күндерімен кезектесе баяндалады. Темірланның әкесі анасы екеуін тастап, қалаға кетіп қалаған. Бұл
бірінші тауқымет. Екінші, анасы қайын атасына көмек сұрай барғанда: «Мен не дейін, келін шырақ. Рас,
немерелер менікі. Бірақ, туған әкелерінің істегені анау болса, менен не қайыр? Өзің көріп отырсың, біз де
жетісіп тұрған жоқпыз. Басқа да балаларым бар», – деп келіні мен немересіне қол ұшын беруден бас тартады.
Атасының осы әрекеті Темірланның жүрегінде мәңгі қалады.
Қарындасын сынып жетекшісі оқушылармен бірге суретке түсірмей қояды. Себебі түскен сурет алатын
ақшасы жоқ. Бұл да қоғамның қатыгезденіп кеткенінің белгісі ретінде көрсетілген. Осындай қиындықтарды
көріп жүрген Темірлан «Қара Қанатқа» жылқы ұрлауға көмектесіп, кейін өзі мойнына алады. Ұрланған
жылқы атасінікі. Өзінің бұрынғы кеткен кегін осылай қайтармақшы. Ұрлық әшкереленіп, сот жүріп жатқанда,
айыптаушыдан соңғы сөз сұралады. Атасы: «Қайдағы, кешірім, ненің кешірімін беруім керек бұған. Ұрыны
айтсын. Малдарымды қайтарсын. Сонда кешірем. Әйтпесе, барсын барар жеріне. Мені аямаған адамды мен
неге аяуым керек» деп кешірім бермей қояды. Кезінде осы баланы далаға тастағанда атасы аяды ма? Жоқ.
Автор шығармада кейіпкердің кешкен ауыр тағдырын баяндайды. Темірлан бала күнінен қараторғайды жақсы
көретін. Оларға ұя жасап, ұяларды қиратқаны үшін Қуаныш деген сыныптасын да соққыға жыққан. Сол
төбелес үшін қара тізімге еніп, «қиын бала» да атанады.
Колониядан босап шыққанда, қараторғайлардың таныс даусын естиді. Хикаяттың «Қараторғай» аталуы
кейіпкердің осы құсты жақсы көргендігінен, тіпті сыныптастары да бұны «қараторғай» деп атайтындығынан.
Екіншіден, қараторғай жылы жаққа ұшып, көктемнің алғашқы хабаршысындай ерте оралады. Яғни тар
қапастан Темірлан да жылы мекеніне мерзіменін ертерек оралды. О да бір жақсылықтың нышаны. Темірлан
да қараторғай сияқты еркін, өз күнін өзі көретін, панасыз жан.
Осы орайда, Б.Ыбырайымның мына сөзін келтіргіміз келеді: «Соңғы жылдары балалар әдебиеті саласында
қызықты хикаялар жанрының қанат жая бастауы – қуанарлық жай. Қызықты да күтпеген оқиғалар, тосын шешімдер,
шиеленіскен түйіндер жас оқырманды әрқашан қызықтырып, оларды тапқырлыққа, батылдыққа, жігерлілікке
баулитыны, қиялын қанаттандыратыны белгілі. Шым–шытырық сюжеттік желілер, соған орай ашыла түсетін
күрделі характерлер тағдырлары мен табиғаты балалар ойын шынықтыра түсуге өзіндік себін тигізбек» [3, 147].

Әдебиеттегі образ мәселесі жалпы процеске байланысты. Уақытқа сай қаһарман проблемасы, жасалу жолы
да өзгеріп отырады. Тіршілік дүниесіне бала көзімен қарау, болып жатқан оқиғаларды баланың мөлдірдей
тап–таза жанымен таразылау – балалар әдебиеті тынысын кеңейткен құбылыс.
Қазақ балалар прозасының жай-күйі, шығармашылық өкілдері Ш.Ахметовтың, Б.Ыбырайымның,
Қ.Ергөбектің, К.Нұрлыбаеваның балалар әдебиетіне арналған ғылыми зерттеулері мен мақалаларында арнайы
сөз болды. Сондай-ақ Ш.Ыбыраев, Ш.Әлібеков, К.Матыжанов, К.Исламжанұлы және т.б. авторлардың қазақ
балалар фольклорын қарастырған еңбектерінде де балалар прозасына қатысты ой-пікірлер айтылды.
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Балалар прозасы − бүгінгі ұлттық әдебиетімізде көркемдік-шығармашылық және тағылымдық-тәрбиелік
мақсаттарды ұштаса дамып келе жатқан және соған байланысты өзіндік ерекшелігімен танылған әдебиет саласы.
Бүгінгі бала – әлемнің алыс деген небір қиыр түкпіріндегі елдердің өмірі мен өнерін, ғылым мен техниканың
таңғажайып жетістіктерін, бұрын құлақ естіп, көз көрмеген жан–жануарлардың тыныс–тіршілігімен
мерзімдік басылымдар, кітап, теледидар мен радио арқылы жан–жақты танысып отырған оқырманның ең жас
буыны. Бірден–бірге ауысқан таныс сарындарды қайталау, композиция құрудағы шалағайлық пен асығыстық,
терең әлеуметтік талдау жасай алмау, диалог–монологтардағы ұқсастық, характер ашуға септігі аз жайларды
жағалап жүріп алу, сөйтіп, шұбалаңқылыққа ұрыну, әрі сондай сәттерді орынсыз қонымсыз пайдалану, жасандылыққа тізгін беру – жастар прозасының дамуына әсерін тигізуде.
Ғасырлар тоғысында тұрған қоғамда жас ұрпақ жеткіншектерге рухани уыз беретін балалар әдебиетінің
алатын ролі зор. Сол себепті жас балалар әдебиетінің қазіргі жай–күйін, қоғамнан, мектеп өмірінен алатын
орнына үнемі барлау жасап, талдаулар жүргізіп отыру өмірдің өзінен туған өзекті тақырып деуге негіз бар.
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Все стороннее знакомство с жанровыми особенностями и художественными сторонами современных казахских
сказок, рассказов. Отобранные с идейно-тематической точки зрения сказки жанров нового направления современных
казахских писателей тематика которых, дана для новых творческих поисков.
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All strange acquaintance with genre features and artistic parties of the modern Kazakh children stories. The children stories
of genres of new direction of the modern Kazakh writers selected from the ideological-thematic point of view are subjects of that,
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ФРЕЙМОВАЯ СТРУКТУРА РИТУАЛИЗОВАННОЙ СИТУАЦИИ – «СВАДЬБА» В
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
(на материале казахской, китайской и японской культур)
В данной статье рассматривается лингвокультурологическая ритуализованная
ситуация – «свадьба» на
материале казахской, китайской и японской культур. Анализ фактического материала позволил выявить, что является
общим, какими характеризуется различиями, наличие национально – специфичных особенностей, обусловленные
философскими, религиозными верованиями и национальными традициями.
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Феномен культуры актуализирует такие проблемы, как язык и культура, основы развития поликультурной и
многоязычной личности, социокультурные нормы речевого поведения в условиях межкультурной коммуникации.
В условиях межкультурной коммуникации должно уделяться внимание национальной специфике речевого
этикета и речевого поведения.
Ритуал (в переводе с латинского ritualis – обрядовый) – «совокупность и установленный порядок обрядовых
действий; церемониал» [1,436].
Признаками ритуала, является то, что в ритуале нет адресата и адресанта, так как они едины, в ритуале
существуют определенные эталонные тексты. Функциями ритуала являются: способность укреплять групповую
солидарность; способность любых ритуалов к общественному сплачиванию.
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А.К.Байбурин отмечает, что «между ритуалом и этикетом существует множество переходных форм», которые
он называет «ритуализованными формами поведения» [2,17].
Ритуал является своеобразной формой игры, которую можно, заимствуя театральный термин, назвать
перформанс, т.е. «способ исполнения, преподнесения реципиентам какого-либо смысла» [3,233]. Ритуализованное
общение в общей теории коммуникации именуется перформансной коммуникацией. Под перформансом Г.Г.
Почепцов определяет «действия одного человека или группы перед группой, так как центральной характеристикой
является наблюдатель, зритель» [4,332].
Ритуалы особо торжественного характера носят фреймовый характер.
По определению А.И. Новикова, «фрейм – это некоторая структура, содержащая сведения об определенном
объекте и выступающая как целостная автономная единица знания» [5,164]. Фрейм как микротекст имеет
основные характеристики текста: развернутость, последовательность, связность, законченность.
По определению В. Дэйка, «фреймы организуют наше поведение и позволяют правильно интерпретировать
поведение других людей» [6,167].
Таким образом, фрейм – это знание общих условий совершения действия в различных типах речевого
общения. Общение в рамках фрейма предстает в виде цепочки условий: кто – кому – когда – где – что –
почему – зачем – как, а по своей сути является процессом коммуникативного акта.
В данной статье рассматривается ритуализованная речевая ситуация – свадьба в сопоставительном
аспекте, на материале казахской, китайской и японской культур.
В настоящее время наблюдается формирование новой современной культуры, в которой традиционные
элементы исчезают, унифицируются. С другой стороны, идет возрождение элементов традиционной культуры.
Сравнительный анализ фактического материала разносистемных языков позволяет определить следующее.
А) В лингвокультурологической строго ритуализованной речевой ситуации «свадьба» общим для
анализируемых культур является:
1) Наличие в лингвокультурологическом концепте «свадьба» определенных этапов, основанных на единой
фреймовой структуре, различия наблюдаются в слотах и актантах, входящих во фреймовую структуру:
В казахской культуре фреймовая структура «свадьбы» представлена 19 слотами и 50 актантами.
Слот 1. Досрочный, заблаговременный договор между будущими сватами.
1.1 «Қыз айттыру»
1.2 «Бел құда» – до рождения малышей, если, конечно, позже у одних будет мальчик, а у других – девочка,
договариваются стать сватами «аттастыру».
1.3 «Бесік құда» – сватание детей с колыбели.
1.4 «Қарсы құда» – иногда человек, женивший сына на дочери свата, сам выдает свою дочь за сына своего
свата, их так и называют – «взаимный сват».
1.5 «Сүйек жаңғырту» – люди, продолжавшие свое сватовство, то есть ставшие дважды сватами.
Лингвокультурологические обряды «Қыз айттыру», «Қарсы құда», «Сүйек жаңғырту» являются
традиционными, они определяют уровень сходства, соответствия жениха и невесты в социальном,
нравственном, материальном отношении. И на данных этапах детей с раннего возраста заранее психологически
готовят к идее создания будущей семьи.

Слот 2. Смотрины невесты.
1.6 «Қыз көру», «Қыз таңдау» – смотрины.
1.7 «Шеге шапан» – особый подарок. После обоюдного согласия сваты в знак уважения преподносят
друг другу подарки. Со стороны джигита – скакун или иноходец. А отец девушки на плечи доверенному
посланцу жениха накидывает праздничный шапан.
Обряды «Қыз көру», «Қыз таңдау» являются традиционными и предусматривают смотрины невесты,
чтобы была без изъянов, была достойна будущего жениха.
Слот 3. Сватовство.
1.8 «Құда түсу» – сватовство. Издревле существующая, незабытая, обязательная традиция казахского
народа. Отец с близкими родственниками едут сватать девушку.
1.9 «Бата аяқ» – окончательный договор между сватами. Получив согласие стать сватом отец жениха
едет в аул девушки и окончательно обговаривает срок свадьбы, количество калыма.
1.10 «Құда тартар» – обычай заключается в том, что аульные женщины шутят над сватами.
1.11 «Киім тігу» – прибывшие сваты и свахи не должны ложиться спать, пока не отведают угощения,
приготовленного к их приезду. Если кто –то из прибывших, не выдержав, засыпает, то одежду
уснувшего свата тут же пришивают к подушке, к одеялу, ковру и т. п. Это символический шутливый
обряд в казахской культуре.
1.12 «Киіт» – перед отъездом сватов отец девушки наделяет их по традиции «киітами» – подарками.
1.13 «Құйрық - бауыр» – обрядовое блюдо, приготовленное из печени и курдюка барана.
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Обряды «Киіт», «Құйрық-бауыр» означают национально-специфичные подарки, которые преподносятся
будущим сватам как символ уважения. На этапе «Құда түсу» сватать невесту вместе с родственниками жениха
едут самые уважаемые, авторитетные представители сватающей стороны. Выясняются намерения сторон и
устанавливаются родственные отношения.
Слот 4. Уплата выкупа за невесту.
1.14 «Қалың мал» – қалым. После официальной части сватовства, по обычаю казахов, сторона жениха
должна была уплатить «қалың мал», который выплачивается в основном скотом. Его размеры зависели от
достатка и состояния сватающихся.
1.15 «Балдыз қалың» – қалым за сестру невесты. Если невеста, не успев выйти замуж, преждевременно
умирает, а қалым выплачен, жених может взять в жены сестру умершей.

1.16 «Өлі-тірі» – после договора о свадьбе сватам со стороны жениха отправляют по традиции подарок. Это
символ признательности не только живым.
Слот 5. Знакомство жениха и невесты.
1.17 «Қына менде» – визит жениха. После сватовства и уплаты қалыма жених в первый раз едет навестить свою
невесту.
1.18 «Қыз қашар» – знакомство невесты с женихом.
Слот 6. Особые обряды, связанные с одеждой невесты и жениха.
1.19 «Сәукеле кигізу» – эта традиция занимает особое место. «Сәукеле» не только самая дорогая часть
убранства невесты, он служит символом начала новой жизни.
«Сәукеле кигізу» – особо торжественный обряд для невесты.
1.20 «Күйеу киімі» – одежда жениха. Жених, отправляющийся за невестой, обязательно должен одеться
нарядно, чтобы встречающие женщины и девушки могли безошибочно его определить.
В лингвокультурологических обрядах «Сәукеле кигізу», «Күйеу киімі» с помощью одежды маркируется
социальный статус жениха и невесты.
Слот 7. Ритуал резания скота для свадьбы (с обеих сторон: со стороны невесты и жениха).
1.21 «Той малы» – скот для свадьбы.
Обряд «Той малы» является традиционным и на празднество данного события специально резался скот.
Слот 8. Традиционные обряды – подарки друг другу.
1.22 «Қапқа салар» – подарок зятю. После свадьбы новоиспеченному зятю преподносят в подарок
нарядную одежду.
1.23 «Жігіт түйе» – подарок отцу девушки.
1.24 «Сүт ақы» – плата за молоко матери.
Слот 9. Прощание невесты со своими родственниками.
1.25 «Қыз қоштасу» – прощальный визит.
Девушка перед замужеством в сопровождении жеңге обходит своих родственников и близких, чтобы
проститься.
1.26 «Сыңсу» – традиционная песня, исполняемая девушкой во время прощания.
Обряд «Қыз қоштасу» подразумевает прощание невесты с близкими и родственниками перед свадьбой.
Слот 10. Проводы, свадьба на стороне невесты.
1.27 «Қыз ұзату» – проводы девушки.
1.28 «Неке қияр» – обряд бракосочетания.
1.29 «Жар - жар» – традиционная песня, исполняемая молодежью на прощальном вечере проводов
девушки.
1.30 «Ауша дияр» – традиционная свадебная песня поется на определенный
мотив и имеет особое
воспитательное значение.
1.31 «Ау-жар» – на проводах невесты свой нажитый жизненный опыт в виде назидания выражали
в стихах.
1.32 «Қоштасу» – прощание с родным домом.
Обряд «Жар - жар» является традиционной песней на свадьбе во время «Беташар». «Неке қияр» –
религиозный обряд, проводящийся в казахской культуре.
Слот 11. Приданое невесты.
1.33 «Жасау» – называется приданое невесты. Особенностью является то, что в приданое невесты максимально
входят все компоненты, чтобы молодая семья не нуждалась ни в чем в течение 4 – 5 лет.
Слот 12. Отъезд каравана невесты.
1.34 «Қыз көші» – караван невесты.
1.35 «Түйе мұрындық» – проезжающую свадебную процессию молодежь, женщины имели право задержать
и разрешали ей ехать дальше лишь после получения «кәде» – « подарок по обычаю ».
1.36 «Шаңырақ түйе» – повозка для передвижения невесты с ее свитой в аул жениха.
Слот 13. Смотрины невесты родственниками жениха.
1.37 «Келін түсіру» – приезд невесты в дом жениха.
1.38 «Беташар» – обряд открывания лица невесты «показа невесты родственникам жениха и гостям» всегда
обязательно сопровождается традиционной песней.
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1.39 «Бие қысырмасы» – после традиционного «беташар» к невесте подходит свекровь (ене), целует свою
молодую сноху и высказывает ей самые наилучшие пожелания.
Слот 14. Свадьба жениха и невесты.
1.40 Свадьба на стороне жениха.
1.41 «Күйеу аяқ» – подарок зятю. Мать девушки после свадьбы возвращается домой. Зять должен в знак
уважения сам отвезти тещу. По прибытии матери домой родители молодой невесты дарят своему зятю положенный
ему «күйеу аяқ» (к примеру, лошадь, верблюд и т. п.).
Ритуал «свадьба» является одним из сложных фреймов в казахской культуре.
Слот 15. Первая брачная ночь.
1.42 «Жолдық» – обряд. В первую брачную ночь жена старшего брата готовит постель для молодоженов,
в шутливой форме дает советы
для первой брачной ночи и желает счастья молодым.
Слот 16. Создание очага невестой и женихом.
1.43 «Отау көтеру» – создание своего очага.
Слот 17. Знакомство с родственниками мужа.
1.44 «Үй көрсету» – знакомство невесты с родственниками мужа.
1.45 «Есік ашар» – зять вместе с молодой женой и близкими друзьями в назначенное время едут
навестить родителей жены – тестя
и тещу.
1.46 «Дәмету» – дети и снохи ждут гостинцев от возвратившихся из гостей свекра, свекрови, дедушки
и бабушки.
1.47 «Итаяғына салу» – молодой женщине, гостящей у родственников мужа, старшие по возрасту женщины
дарят украшения, серебряные монеты.
Слот 18. Традиционный обряд – одежда замужней женщины.
1.48 «Кимешек кигізу» – головной убор замужней женщины.
Слот 19. В ожидании потомства.
1.49 «Құрсақ шашу» – когда становится очевидным, что молодая сноха в положении, обрадованная
свекровь и снохи приглашают близких родственников, соседей и устраивают вечеринку с богатым дастарханом,
во время которого будущая мать осыпает «шашу».
1.50 «Жарыс қазан» – обряд, который совершается во время родовых схваток женщины.
Ритуализованный обряд «свадьба» в казахской культуре характеризуется наибольшей детализацией и
количеством слотов и актантов во фреймовой структуре, что обусловлено особенностями древнего образа
жизни тюркских народов, их отношением к родственным связям, почитанием старшего поколения, национальнокультурными обычаями и традициями, восходящих к глубоким философским преданиям.
В китайской культуре фреймовая структура «свадьбы» представлена 6 слотами.
Слот 1. Сватовство – непосредственно затрагивающее престиж семей важное событие для обеих сторон.
Слот 2. Гадание – гадали о возможности заключения брака, между молодыми. Взяв за основу число, месяц, год
рождения, знак зодиака, стихию, название года и т.д. по китайскому восточному календарю обеих сторон (жениха
и невесты) знающие, уважаемые представители проводили целый ряд гаданий: по системе фэншуй, на рисе,
бобах, специальных монетах для определения совместимости молодых. И только при положительном результате
начиналась подготовка к свадьбе.
Слот 3. Подготовка к свадьбе – за месяц до предполагаемого переезда невесты в дом жениха родители
выбирали день свадьбы.
Слот 4. Поклонение духам предков. Жених и невеста читали специальные молитвы перед алтарем предков,
совершали поклоны, тем самым высказывая через невербальные средства уважение к духам
предков, дань
памяти, поклонение перед ними и прося благословления
на брак.
Слот 5. Свадебный пир – после поклонений молодых у семейного алтаря, начиналось время свадебных
увеселений.
Слот 6. Переезд новобрачной в дом мужа – в день свадьбы невеста с самого утра наряжалась для
церемонии переезда в дом будущего мужа.
Фреймовая структура ритуализованного обряда «свадьба» в китайской культуре, отличается таким слотом,
как гадание. Это связано, с китайской философией, национально-специфичными традициями Китая. В данной
фреймовой структуре отсутствует такой слот, как приданое невесты, то есть невеста полностью переходит на
обеспечение мужа.
В японской культуре фреймовая структура «свадьбы» представлена 4 слотами.
Слот 1. Обручение – этап всегда присутствует во взаимоотношениях будущих супругов.
Слот 2. Подготовка к свадьбе – начинают готовиться за полгода, так как каждому из приглашенных
музыканты играют различные мелодии.
Слот 3. Свадебное кимоно – традиционный наряд невесты. Невеста на свадьбе одевает два кимоно: белое
– сиро-моку, цветное – утикакэ.
Слот 4. Синтоистский обряд – в обряде бракосочетания участвуют сваты, родители, самые близкие
родственники и друзья. Перед алтарем слева стоит невеста, справа – жених.
Ритуализованный обряд «свадьба» в японской культуре отмечается наименьшим количеством слотов, так
как процесс бракосочетания проходит в рамках синтоистского обряда.
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Итак, во фреймовой структуре концепта «свадьба», количество слотов
и включающих актантов
распределилось следующим образом:
1. В казахской культуре – 19/50.
2. В китайской культуре – 6.
3. В японской культуре – 4.
2) Концепт «свадьба» во фреймовой структуре имеет общие слоты и актанты, характерные для анализируемых
культур:
1. Сватовство.
2. Детальная подготовка к свадьбе.
3. Свадебные национальные наряды жениха и невесты.
4. Церковный обряд или официальная регистрация брака.
5. Церемония свадьбы, праздничное застолье.
6. Национально-специфичные, традиционные подарки молодоженам.
3) Во фреймовой структуре концепта «свадьба», общим является произнесение ритуализованных речевых
формул в адрес новобрачных.
В казахской культуре:
В казахской культуре ритуализованные речевые формулы произносятся в виде особого поздравления –
бата в стихотворной форме.
1.1 На этапе «келін түсіру» –
Келінге бата:
... Жек көрмейді баласын
Анасы мен атасы.
Балалар, көтер қолыңды,
Қайырлы құтты жолыңды,
Ием берсін мал мен бас,
Толтырсын оң мен солыңды.
Мен берейін батамды,
Кішіпейіл болып, келінжан,
Сыйла енең мен атаңды... Әумин.
1.2 На этапе «беташар» –
Үйің бала-шағаға толы болсын,
Қонақ-жай отбасының қолы болсын,
Ақ тілек сапарыңның жолы болсын,
Тілеуі мол тірлігіңнің тынысы болсын,
Қанағат берсін, құт берсін,
Бар жақсылығын жұп берсін! Әумин!
В казахской культуре также употребляются краткие, лаконичные выражения: «Бақытты
болыңдар!»,
«Шаңырақтарың биік болсын!» и др.
В китайской культуре:
2.1 Yuan ni liang youg ai qu chan dui fang, bi ci hu xiang ben liang he guan huai, gong tong fen xiang jin hou
de ku yu le. Zhu bai nian hao he youg jie tong xin! – Взяв свою любовь вы пошли одной дорогой, обещая прощать
и заботиться друг о друге, с данного момента вместе разделять и радость и печаль, желаю, чтоб ваши сердца
вечно бились вместе!
2.2 Zhu yuan hao wu zu ai de xing fu jin lai ni de jia! – Пусть войдет без помех счастье в светлый ваш дом!
2.3 Zhu nimen kuai huo De tian, jian kang, cheng gong he ke kao de peng you! – Желаю вам светлых и
радостных дней. Здоровья, успеха и верных друзей!
В японской культуре:
3.1 Kekkonshiki. Omedetou. Ken Kou ya Koufuu ya rakura seikatsu o inorimasu. Futari no oyatachi no okagede
sonna ni ii hito ni natte gibun no Kodomo mo sonna sodate KaKa no youni sodatete Kudasai ne. Sorekara
kenka o shinai youni gambatte kudasaine. Shinkon fuufu, Otagaine aite no koto o omotte mamori nagara,
shiavasena, yutakana seikatsu de ikite Kudasaine. Hara no naka kara shaivase o inatteirun desu kedo…
Поздравляю с церемонией вступления в брак. Желаю здоровья, счастья и беззаботной жизни в браке.
Благодаря хорошему воспитанию, которое вы получили благодаря своим родителям, вы выросли хорошими,
воспитанными людьми. Желаю вам воспитать своих детей также хорошо, как ваши родители воспитали вас.
Молодожены, обоюдно заботясь друг о друге, я желаю вам прожить долгую, счастливую и насыщенную жизнь
вместе. От всей души поздравляю!
3.2 Kekkonshiki. Omedotou. Iro iro ii koy, shiawase a koto, akaryi koto inotte irun desukedo… Futari,
itsumo aiteno koto o kangaete,
mushi shinai youini ne. sorekara «aidake o mamorou» to you
kimachide nagaiki o shite kudasaine. Sorekara kenka o shinai
youni gambatte kudasai ne. Hontouni
shiawase ni natte hosh ii desu.
Поздравляю с церемонией бракосочетания. Желаю всего только хорошего, счастливого. Берегите друг друга,
заботьтесь друг о друге и не забывайте, что теперь вы есть друг у друга. Также живите и храните это чувство
любви друг к другу. Желаю вам меньше ссор и от чистого сердца счастья!
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3.3 Kekkonshiki. Omedotou. Kenkou ya koufuku ya seikou nado o inotee irundesu! Otagaini rikai, ai
mo inotte imasu. Sorekara ii otona, ii fuufu, ii oyatachi ni natte kudasaine. Sorekara warui koto ga
attemo, otagaini mammotte, tasukete kudasaine. Soerkara atamaga
ii, shinsetsu na kodomotashi o
sodatte kudasaine. Dia, hon no kimochi de, omedotou.
Поздравляю с церемонией бракосочетания. Желаю здоровья, счастья и удачи! Также желаю Вам взаимопонимания
и крепкой любви. А также желаю стать хорошими супругами друг для друга и хорошими родителями для
своих детей. И чтобы не случилось, желаю помогать и всячески поддерживать друг друга. От всей души
желаю воспитать умных и добрых детей. Еще раз поздравляю от всего сердца!
Итак, во фреймовой структуре концепта «свадьба» присутствует обязательное наличие речевых формул
произносимых в адрес молодоженов.
Суть выражений характеризуется наличием таких концептов: семья, потомство, гостеприимство, долгая
совместная жизнь, взаимопонимание, терпимость, скромность, забота о родителях, воспитание потомства.
4) Во фреймовой структуре лингвокультурологического концепта «свадьба» общим является преподнесение
подарков.
Универсальность данного компонента проявляется в таких подарках, как: цветы, деньги, все необходимое для
молодой семьи. А национально- культурная специфика проявляется в преподнесении традиционных, национальных
подарков для молодоженов:
В казахской культуре: Национальные свадебные украшения; женский и мужской чапаны; камча.
В китайской культуре: Комплект разнообразных видов чая; обрез красной материи; национальные веера,
с подписанными именами жениха
и невесты; золотые монеты.
В японской культуре: Национальные икебаны; 5, 7, 9 – конвертов: в первом деньги, в остальных ритуальные
продукты (сушеные кальмары, водоросли и т. д.).
5) Лингвокультурологический концепт «свадьба» в своей фреймовой структуре предполагает наличие
договоренности о бракосочетании молодых.
Следует отметить, что данный компонент имеет очень важное значение для обеих сторон. При этом
учитывались определяющие факторы: социальное положение в иерархической структуре общества; финансовый
достаток и материальное положение; генетические связи; интеллектуальный уровень образования и другие. Данный
компонент присутствует и сейчас в анализируемых культурах и все больше актуализируется.
6) Для анализируемых культур характерно наличие универсальных компонентов, как посещение святых и
культурных мест определенной страны; «свадебные наряды невесты и жениха».
Б) Лингвокультурологическая ритуализованная речевая ситуация «свадьба» характеризуется различиями
для анализируемых культур:
7) Лингвокультурологический концепт «свадьба» в анализируемых культурах различается организацией,
устройством церемонии.
В зависимости от уровня проведения данного ритуала анализируемые культуры – характеризуются высоким
эмоционально-экспрессивным фоном организации и проведения церемонии «свадьбы».
Указанные страны имеют многовековые, тысячелетние традиции, которые чтят до сих пор. Преемственность
традиций, ритуалов прослеживается очень ярко и национально-специфично. Скрупулезная и детальная организация
церемонии «свадьбы» очень ярко раскрывает
эти культуры.
Организация церемонии «свадьбы» характеризуется наряду с вербальной коммуникацией также наличием
невербальных средств общения (пространственно
-временная рамка процесса церемонии, преобладание
различных национально-культурных символов, жесты и т.д.).
Проведение церемонии ритуала «свадьбы» зависит от материального достатка, благополучия родителей невесты
и жениха, хотя традиции накладывают отпечаток на лингвокультурологическую ситуацию.
8) Лингвокультурологический концепт, ритуализованная ситуация «свадьба» различается выбором дня церемонии.
В данных культурах отдается предпочтение временам года – лету и осени, когда стоит хорошая теплая
погода и созревает урожай.
Различия в выборе дня церемонии проявляется в запретах, обусловленных философскими и религиозными
вырованиями в данных культурах.

Итак, день церемонии определялся путем подсчета определенного дня, благополучного по восточному
мусульманскому календарю. В) В лингвокультурологической
ритуализованной речевой ситуации
«свадьба», есть национально-специфичные особенности, обусловленные философскими, религиозными
верованиями, национальными традициями.

9) Национально-специфичные особенности каждой культуры. В казахской культуре:
1. Только в казахской культуре есть обряд «беташар».
2. Символичный обряд «наливание масла в огонь».
3. Раздача мяса баранины, с прилегающими костями, обязательно, только определенные значимые кости
для сватов, на этапе «сватовство».
4. Подготовка 9 (по количеству) различных наименований, которые традиционно делают родители невесты:
По 9 комплектов – постельного белья; пуховые, верблюжьи одеяла; отрезы дорогой материи, в каждой
по 3 – 5 метров; украшений: серьги, кольца (национальные); платки на голову для женщин; нижнего белья;
платья для молодой женщины.
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5. Специальный обряд «қоржын беру» – это символичная сумка, вышитая национальными узорами – куда
входят: спиртные напитки, рубашки, отрезы материи, национальные украшения, различные сладости.
В китайской культуре:
1. Красная обувь у невесты и жениха.
2. Поклонение перед семейным алтарем.
3. Жених должен был съесть пару горошин пророщенных в воде, для будущего потомства.
4. Невесту купали в цитрусовой ванне перед свадьбой.
5. На церемонии невеста и жених пьют красное вино и мед из кубков, связанных вместе красной тесьмой.
6. На красном свадебном паланкине восседает невеста, когда кортеж от дома невесты до дома жениха
несет новобрачную, потому что по старинному преданию нельзя наступать невесте ногами на Землю.
7. Молодоженам дарили старинные ценные китайские монеты – на счастье.
8. Молодоженам родители невесты и жениха подготавливали специальный комплект предметов по
древней системе фэншуй.
9. Составляли гороскопы жениха и невесты на совместимость.
В японской культуре:
1. Не наряжают свадебные машины.
2. На свадебном торжестве тамада развлекает гостей, гости не танцуют.
3. Пьют священное «сакэ».
4. Произносят клятву перед духами предков.
5. Регистрация брака совершается после свадебного путешествия.
6. Перед началом свадебного торжества гости смотрят фильм о «Истории любви», – женщины и невесты,
который снимают обычно друзья новобрачной [7,167].
Таким образом, лингвокультурологичесикй концепт «свадьба» в каждой из анализируемых культур имеет
национально-специфичные особенности, характеризующие глубокие традиции, обусловленные философскими и
религиозными верованиями.
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Бұл мақалада «үйлену тойы» атты лингвомәдени комуникативтік салттық жағдай қазақ, қытай және жапон
мәдениеттері негізінде қарастырылады. Салттық мінез-құлық формалары – пайда шеңберіндегі байланыс болып
табылады, ол өз кезегінде жағдай тізбегі болып келеді: кім – кімге – қашан – қайда – не – неге – не үшін – қалай, ал
мәнi бойынша байланыс актінің әрекеті болып табылады.
Берілген материалдың талдауы қандай ортақ ұқсастықтар бар екенін, айырмашылық ерекшеліктерін,
философиялық, діни-нанымдық және салт-дәстүрлік ерекшеліктерін көрсетуге мүмкіншілік береді.
Түйін сөздер: Лингвомәдениет, жағдай, фрейм, үйлену, салт, мәдениет, ұлттық.
This article deals with the linguocultural ritualized communicative situation - a «wedding» on the material of
Kazakh, Chinese and Japanese cultures. The ritual contributes to the stability of the basic principles of the social
life of the collective of people, ethnic, religious community. Ritualized forms of behavior are communication within
a frame that appears as a chain of conditions: who - to whom – when – where – what – why – what for - how, in
essence, is a process of communicative act. The analysis of factual material made it possible to reveal what is
common, what is characterized by differences, the presence of nationally specific features that are present only in a
certain culture and conditioned
by philosophical, religious beliefs and deep national traditions for all cultures
analyzed by us.
Key words. Linguoculturology, situation, frame, wedding, ritual, culture, national.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАБУ И ЭВФЕМИЗМОВ В
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
(на материале концепта – «женщина»)
В данной статье
универсальный лингвокультурологический концепт – «женщина» рассматривается на
материале казахской, русской, британской, китайской, японской, французской культур. Анализ фактического материала
позволил выявить суть концепта, что является общим, какими характеризуется различиями, определить наличие
национально – специфичных, региональных особенностей, наличие табу и запретов в каждой из анализируемых
культур.
Ключевые слова. Лингвокультурология, концепт – «женщина», табу,
запрет, национальный, специфичный,
особенность, различие, общее, культура.

Табу и эвфемизмы – языковые явления, отражающие особенности мировоззрения, культуры, религии, образа
жизни, быта, психологии, ритуалов, мифологии определенного этноса.
Табу и эвфемизмы имеют прямое отношение и к языку и к культуре, что дает основание для рассмотрения
их с позиции лингвокультурологии.
В основе языковых явлений, таких, как табу и эвфемизмы, лежит миф.
Миф выполняет множество функций – коммуникативную, аксиологическую (оценочную), этиологическую
(объяснительную), психологическую, социальную, религиозную, сакральную, обрядовую.
В.М. Пивоев приводит 5 основных значений современного термина «миф»: «1) древнее представление о
мире, результат его освоения; 2) сюжетно оформленная основа религии; 3) используемые в искусстве древние
мифы, которые функционально и идейно переосмыслены, превращены по существу в художественные
образы; 4) относительно устойчивые стереотипы массового обыденного сознания…; 5) пропагандистские и
идеологические клише, целенаправленно формирующие общественное сознание» [1,14].
Миф представляет собой особое мировоззрение или форму мышления. Мифологическое мышление
характерно в целом для всего человечества.
Издревле слово приравнивалось к действию. Еще на ранней ступени мифологического мышления
предполагалось, что слово обладает огромной, неимоверной магической силой.
Зеленин Д.К. отмечает, что «произнесение запретного слова как бы зовет, кличет, названное запретным
словом опасное существо» [2,7]. Магическая функция слова служила мощным рычагом формирования как
табуируемых, так и эвфемистических названий.
На наш взгляд, более емкая и разносторонняя трактовка термина табу дается в «Словаре по языкознанию»:
табу – наложение запрета на употребление тех или иных табу, сами запреты. Источником табу являются
мифологические верования, суеверия, предрассудки. [3,37].
Л.П.Крысин считает, что «существует две сферы эвфемизации - личная жизнь и социальная жизнь. Оценка
говорящим того или иного предмета речи с точки зрения приличия / неприличия, грубости / вежливости обычно
бывает ориентирована на определенные темы и на сферы деятельности людей» [4,48].
Общая причина эвфемизации речи - стремление избегать конфликтности общения.
Эвфемизмы особенно чутки к изменениям в области культуры человеческих отношений и нравственных
оценок тех или иных явлений общественной жизни.
Эвфемия имеет три взаимосвязанных аспекта: социальный, психологический и собственно лингвистический.
«Социальный аспект - это лежащие в основе эвфемии социальные, а именно: моральные, религиозные и
политические мотивы. Именно под их воздействием прямые наименования предметов и явлений вызывают
отрицательную оценку, становятся запретными и заменяются приемлемыми обозначениями.
Под психологическим аспектом понимается тот эффект смягчения высказывания, который сопутствует
эвфемистической замене. Старое прямое наименование предмета или явления вызывает негативную эмоцию
(страх, стыд, неловкость, отвращение). Новое косвенное наименование нейтрализует эту эмоцию.
При лингвистическом подходе в изучении эвфемии определяются признаки и условия употребления
эвфемизмов» [5,65].
Стимулом употребления эвфемистической замены является стремление смягчить, завуалировать, отодвинуть
на второй план негативный компонент, содержащийся в структуре значения исходной языковой единицы.
Следовательно, эвфемизмы – средство языкового выражения, имеющее четкий нормативный статус, они
употребляются тогда (в тех ситуациях и контекстах), когда языковой вкус говорящих, их представление о
нравственных и этических ценностях диктуют им необходимость замены прямых номинаций косвенными.
Лингвокультурологический концепт: «женщина» рассматривается по следующей схеме: 1) отражение сути
концепта в каждой из анализируемых культур; 2) с позиции запретов (кому – либо, что – либо нельзя + какое – либо
действие, если); 3) употребляемые эвфемизмы вместо табу, запретов; 4) лингвокультурологические табу и поверья.
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Следует отметить, что лингвокультурологические табу и эвфемизмы в анализируемых культурах (казахской,
русской, британской, китайской, японской, французской) имеют характерные, национально – специфичные,
региональные особенности.
«Женщина» – универсальный лингвокультурологический концепт, понятие, характерное для всех
анализируемых культур. Традиционно «женщина» в рассматриваемых культурах (казахской, русской, британской,
китайской, японской, французской) имела жесткие ограничения социальных, религиозных, политических,
юридических, общественных, моральных прав. Женщина традиционно находилась в тени мужчины, ее основное
предназначение быть хранительницей домашнего очага, быть женой, матерью, воспитывать детей.
В контексте общекультурных универсальных ценностей «женщина» понимается неоднозначно.
С одной стороны, женщина представляет собой нечто отрицательное, т.е. она являлась носителем
отрицательных качеств, представляя негативный полюс ценностей в иерархии определенного мира, сочетая в
себе источник бедствий для мужчины и прибежище дьявольских, темных сил.
С другой стороны, женщина, находясь в зависимости от мужчины, являясь его помощницей, выполняла
функции жены и матери детей.
Следует отметить, что дискриминация женщин в правах и свободах наблюдается и сейчас, на современном
этапе, хотя не столько ярко выражена.
Эксплицитно не запрещаются, но имплицитно не поддерживаются и не приветствуются в обществе
достижения женщин в иерархической структуре власти, в политической жизни, социальной сфере и т.д.
Женщина не воспринимается как лидер из – за традиционных устоявшихся стереотипов и философских
верований.
Лингвокультурологический концепт «женщина» в анализируемых культурах имеет национально –
специфичные особенности.
В казахской культуре.
Женщина в казахской культуре характеризуется следующими особенностями и чертами:
1) хранительница очага, шанырака; создатель уюта в семье; все управление и ведение домашнего хозяйства
было на плечах женщины;
2) продолжательница рода, жизни; мать детей. В основном детей в строгих национальных традициях,
воспитывала мать, женщина;
3) строго следуя древним традициям девочку в семье всесторонне обучали и прививали навыки, различные
умения: от этикета и почитания традиций до ведения и управления домашним хозяйством. Это делалось для
того, чтобы в будущем достойно и выгодно выдать дочь замуж;
4) в казахской культуре девочке, будущей невесте с самого рождения готовилось приданое. В приданое
невесты входило все необходимое для будущей семьи, причем это делалось с запасом, чтобы в течение 5 – 6 лет
молодая семья ни в чем не нуждалась.
Глубокие философские устои и национальные традиции породили такое трепетное, особое отношение
к девочке / к женщине, дочери / невесте, это отразилось в народной мудрости, национальных паремиях
казахского языка: «қыздың жолы жіңішке»; «қызға қырық үйден тиым»; «қыз қонақ».
В казахской культуре запрещено унижать и притеснять детей женского пола. Существует давнее поверье,
что пришедшую в гости юную особу сажают на самое почетное место – төр. Казахи искренне верили, что юная
девочка оставит кусочек счастья для хозяев дома, что отразилось в выражении «при девочке – счастье на
сорок возов».
Итак, в казахской культуре дочерей почитают как высшую драгоценность семьи, а мудрая женщина
управляет незаметно. В казахской культуре по отношению к женщине существует огромное количество
запретов. Приведем несколько примеров:
1) жас босанған әйелді түнде суға жіберме. Әйел қорқып шошыма ауруына ұшырауы мүмкін. – Только
родившую женщину нельзя отправлять за водой поздно вечером, заболеет – появится страх;
2) әйелге, қызға күш көрсетпе. Әйелді, қызды адамның анасы ретінде сыйлап, құрметтеген. – Женщину,
девушку не бьют, так как она продолжательница рода;
3) күйеуіңнен бұрын жатпа. Әйел адам отты, шамды өшіріп, елдің соңынан жатқан. – Не ложись раньше
мужа (жена – хранительница очага).
В русской культуре.
Отношение к «женщине» в русской культуре отразилось в славянской мифологии, древних языческих
верованиях.
С одной стороны, с Мокошью – единственным женским божеством в языческом пантеоне – было связано
не только благополучие девичьих судеб, но и плодородность земли и хороший урожай. «Мать – сыра земля»
– постоянный эпитет высшего женского начала.
С другой стороны, женские образы связаны с темным, плохим, то есть они соотнесены с проявлением
негативных качеств.
Суть отношения к женщине в русской культуре отражена в народных паремиях: «Кто кого любит, тот
того лупит, коли муж не бьет, значит, не любит»; «Не верь коню в поле, а жене на воле», то есть неволя считалась
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принадлежностью женского существа. Традиционно русские женщины верили и считали, что они в самом
деле рождены для того, чтобы их били мужья и сами побои были признаком любви.
Женщина в русской культуре характеризуется следующими особенностями и чертами:
1) традиционно дочерей воспитывали и держали в строгости;
2) обучали девочек различным умениям по ведению домашнего хозяйства;
3) сохранение невинности девушки было основным требованием, критерием при выдаче замуж;
4) девушка не знала до замужества своего жениха;
5) мать не имела влияния на своих детей, так как знатной женщине считалось неприличным кормить
грудью детей, их отдавали кормилицам. Няни и дьяки воспитывали детей под руководством и властью
отца семейства;
6) женщина без позволения мужа не смела никуда выйти из дома; за стол садились только после отца
семейства;
7) в домашнем быту женщина не обладала какой – либо властью, даже в ведении хозяйства.
Следует отметить, что только в начале XVIII в. в жизни русской женщины начали происходить изменения,
т.е. в обществе был выдвинут принцип гуманизма, интерес к человеку, как к личности.
Сейчас на современном этапе женщины имеют одинаковые права с мужчинами, но определенная
дискриминация женщин присутствует и сейчас, отражающаяся в выражениях: хозяин – барин, муж – глава,
отец семейства.
В русской культуре по отношению к женщине, невесте есть определенные запреты.
Приведем несколько примеров:
1) запрещалось называть процесс родов. Это связнно с очень древними верованиями, употреблялись
выражения: освободилась, разрешилась;
2) во время беременности нельзя заниматься шитьем, а то ребенок появится на свет с «заплаткой» –
некрасивым родимым пятном. Дело в том, что, занимаясь рукоделием, женщина часто сидит в неудобной,
неподвижной позе, что может затруднить циркуляцию крови в организме;
3) если девушка встречается с парнем, то до свадьбы она не должна дарить ему свой портрет или фотографию:
могут сглазить т.е. любое изображение несет на себе отпечаток энергетики человека. Воздействуя на него,
можно оказать воздействие и на оригинал – приворожить или навести порчу. А кто знает, в чьи руки попадет
снимок? У приметы есть и самое ни на есть реалистическое объяснение. Вдруг фотография будущей невесты не
понравится родным или друзьям жениха, и те примутся отговаривать его от свадьбы?
Итак, суть отношения к женщине в русской культуре «Кто кого любит, тот того лупит. Неволя –
принадлежность женского существа».
В британской культуре.
Женщина в британской культуре – это собственность, сперва отца семейства, затем мужа.
Данное отношение к женщине обусловило тем самым появление в традиционной британской культуре
целого ряда запретов.
Приведем несколько примеров:
1) Генрих VIII в свое время запретил женщинам изучать Библию, когда начали появляться первые
английские переводы, так как в христианстве женщина рассматривалась как источник греха, причина
изгнания из рая;
2) они не имели права голоса;
3) женщинам запрещалось быть собственницами жилья, даже родные дети им не принадлежали.
На современном этапе ситуация изменилась в пользу прав и свобод женщины.
В китайской культуре.
Традиционное отношение китайцев к женщине можно выразить просто: «Курица – не птица, женщина
– не китаец».
В старом Китае женщины обычно даже имени не имели. В семье их считали по головам. Если надо было
окликнуть, говорили просто: «Дочка номер такой – то». Пренебрежение к женскому потомству основывалось,
прежде всего, на том, что дочери после своего замужества больше не принадлежали своей родной семье. Они
были теперь невестками других семей, посещали своих собственных родителей теперь редко и не были
для них помощницами в старости.
Это была, прежде всего, конфуцианская традиция, которая обосновывала доминирующее положение
мужчины по отношению к женщине – «Женщины являются теми существами, которые повинуются
мужчинам». Отношение к женщине в китайской культуре характеризуется особым традиционным обычаем
«бинтование ног», или «ножки лотоса».
По китайским обычаям женщина должна была иметь маленькие дугообразные ножки, напоминающие
форму молодого месяца или лилию. Девушке, не обладавшей этими признаками красоты, трудно было выйти
замуж. Ножки как лотосы. Семенящая походка. Покачивающаяся, словно ива, фигурка. Чарующий взгляд... Так
выглядела идеальная красавица в старом Китае.
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В старом Китае девочкам начинали бинтовать ноги с 4 – 5 летнего возраста. В результате этих мучений
где – то к 10 – ти годам у девочек формировалась примерно 10 – ти сантиметровая «лотосовая ножка». После
этого страдалицы начинали учиться правильной «взрослой» походке. А еще через 2 – 3 года они уже были
готовыми девицами «на выданье». Каждую неделю бинты туго затягивались. Так продолжалось до тех пор,
пока стопа не принимала дугообразную форму. Эта процедура вызывала у девочек сильные боли, ноги часто
немели.
Недаром у китайского народа сложились такие паремии: «Красота требует страданий», «Пара забинтованных
ножек стоит ванны слез». Идеал женщины – китаянки – это иметь такие маленькие ножки, чтобы не быть в
состоянии твердо стоять на ногах и падать при дуновении ветерка.
О таких женщинах в народе говорили: «Они подобны тростнику, который колышется от ветра». При
этом, превозмогая дикие боли китайская женщина должна была заниматься домашним хозяйством.
В китайской культуре семья рассматривается как фундамент общества, так как с ее помощью передаются
духовные ценности, которые являются основой гармоничного общества.
Основы традиционной китайской семейной морали исходят из конфуцианства. Раньше китайцы верили,
что супружество – это сочетание морали и ответственности.
В этом святом союзе жена занимает центральное место. Быть уважительной, мягкой, дружелюбной и
приятной – важнейшая обязанность и задача жены, потому что ее истинная сокровенная сущность – Инь.
В восточном мышлении Инь и Ян – это составляющие естественного начала нашей Вселенной. Так же, как
Небо и Земля, Солнце и Луна, свет и тьма, мужчина и женщина должны каждый выполнять свою миссию,
для того чтобы жить в созвучии со вселенским началом.
Таким образом, можно восхищаться силой и благородством мужчины, в то время как женская красота
выражается в кротости и утонченности. Женщина должна быть мудрой, чтобы быть сильной. Чтобы сохранять
равновесие в семье и обществе, нужно быть благосклонной к своей природе, вести себя мило и грациозно.
В традиционной китайской культуре существовали запреты, характеризующие отношение к женщине.
Приведем несколько примеров:
1) запрет налагался на все самостоятельные передвижения за пределами дома. Отлучки из дома были
возможны только в сопровождении кого – нибудь из членов семьи;
2) после свадьбы наступало самое страшное – свекровь давала волю своей неограниченной власти
над невесткой. А муж, видя издевательства над его женой, не имел права выразить недовольство поступками
своей матери. Если же он заступался, то страдания жены становились невыносимыми. Жестокое обращение
свекрови с невесткой – одна из мрачных сторон в жизни китайской семьи;
3) молоко молодой кормящей матери считалось очень полезным для пожилых людей. Поэтому, когда
невестка рожала, она обязана была кормить не только ребенка, но и свекра, и свекровь – если они
пожелают.
Таким образом, отношение к женщине в традиционной китайской культуре выражалось в том, что она не
имела никаких прав и при этом должна была служить мужчине.
Итак, суть отношения к женщине в китайской культуре – женщины должны были придерживаться «трех
правил подчинения»: дома повиноваться отцу; в замужестве повиноваться мужу; во вдовстве повиноваться
сыну.
Покорность, покорность и еще раз покорность – вот главная добродетель китайской женщины. Услужить
родителям мужа считалось главной обязанностью молодой женщины. Игрушка в руках сильного пола,
китайская женщина в течение многих веков существовала в условиях глубокого прессинга и вечного
морального унижения.
На современном этапе ситуация изменилась в положительной динамике.
В японской культуре.
Отношение к женщине в японской культуре обусловлено древними буддийскими традициями. В Японии
женщина была лишь существом, одушевленным настолько минимально, насколько это было возможно в
буддийской традиции.
Испокон веков и по сей день для японского мужчины женщина существует в трех ипостасях: жена – внешне
покорная, не ревнивая, хозяйственная и молчаливая; гейша – умная, красивая, раскованная, услаждающая слух
и взгляд; проститутка – удовлетворяющая все остальные желания.
В японской традиции эти три образа не пересекаются, не ревнуют к друг другу и вообще живут как
бы в разных мирах. Единственное связующее звено между ними – мужчина.
Следует отметить, что в какой бы ни была социальной роли японская женщина, она всегда должна все
делать с улыбкой, то есть улыбаться.
В Японии нет такого понятия, как любовь к женщине…Когда любовь к женщине или молодому человеку
чисто и целомудренно, она ничем не отличается от преданности своему господину…
Любовь мужчины к мужчине раньше считалась более возвышенной, чем любовь к женщине. Как только
мы признаем существование романтической любви, мы понимаем, что у мужчины должна быть возможность
удовлетворять плотские желания.
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В японской женщине прежде всего ценился хороший нрав. Женщина должна была молчать и терпеть,
терпеть и молчать. Главный ее порок – ревность.
Одной из основополагающих ипостасей по отношению к женщине в японской культуре является наличие
женщины – гейши. Это лингвокультурологическое явление характерно только для японской культуры.
Только в Японии, где поклонение перед прекрасным сосуществует с культом насилия, где придворные
дамы эпохи Хейян, ни разу не покинув свои покои, управляли судьбой страны, могла появиться «гейша» –
апофеоз женственности, символ служения мужчине и одновременно вершина власти над ним. Японское слово
«гейся» образовано из двух иероглифов: «гей» – искусство и «ся» – человек.
Буддийские традиции японской культуры породили немало запретов по отношению к женщине.
Приведем несколько примеров:
1) в Японии мужчины всегда были выше женщин, в средние века женщинам запрещалось даже наступать
на тень мужчины;
2) в Японии женщинам запрещалось молиться и участвовать в любых религиозных обрядах;
3) в средневековой Японии женщины не могли расторгнуть брак, даже если муж был самым
невыносимым тираном, в то время как мужчине было достаточно написать микударихан, вручить
нежеланной жене и отправить с тем в родительский дом.
В японской культуре существуют и языковые табу по отношению к речи девушек, женщин.
Соответственно, табу на употребление этого вида речи другими представителями групп. Например:
«Watakushi» – я – употребляют только девушки, для парней данное выражение неприменимо. Также к разряду
«женской речи» относятся: «anata» – ты; «ashita» – завтра; «hai» – да.
Итак, суть отношения к женщине в японской культуре – женщина существует в трех ипостасях:
жена – внешне покорная, не ревнивая, хозяйственная и молчаливая; гейша – умная, красивая, раскованная,
услаждающая слух и взгляд; проститутка – удовлетворяющая все остальные желания.
В современной Японии три ипостаси женщины остались до сих пор, но более в трансформированном
виде. Черты японского характера – максимальная экономность, целесообразность, рациональность и
конструктивность ярко проявляются и сейчас в современной японской женщине.
Во французской культуре.
Женщина во французской культуре – это собственность мужчин.
Народные паремии характеризуют женщин следующим образом: «Женщина, которая свистит, и курица,
которая кричит петухом, ни годятся ни для Бога, ни для человека». – Во французской культуре это
объсняется тем, что какая – то женщина будто бы свистела, глядя на гвозди, которые ковали для распятия. И с
тех пор всякий раз, когда женщина свистит, сердце Святой Девы обливается кровью.
«Кто с женой болтает, недавно женщин знает», – здесь имеется ввиду, что он еще не знает о
неспособности женщин хранить тайны.
Во французской традиционной культуре существовало немало запретов, которые характеризовали
отношение к женщине в целом.
Приведем несколько примеров:
1) французский рыцарь имел официальное право бить свою жену – требовалось только не переламывать
кости и не наносить смертельных ран.
2) во Франции женщинам запрещалось иметь собственные средства, открывать на свое имя коммерческие
предприятия, а также иметь недвижимость или собственный текущий счет без разрешения отца или мужа.
3) правила этикета запрещали женщине оставаться наедине с мужчиной, это считалось неприличным.
Сейчас на современном этапе во Франции женщина имеет права и свободы наравне с мужчинами. Хотя
давние традиции и верования накладывают определенный отпечаток в отношениях женщины и мужчины.
Итак, суть отношения к женщине во французской культуре – женщина – это собственность мужчин.
Таким образом, анализ лингвокультурологического концепта «женщина» в рассмотренных (казахской,
русской, британской, китайской, японской, французской) культурах позволяет сделать следующие обобщающие
выводы.
1.Понятие «женщина» универсальный лингвокультурологический концепт характерный для всех
культур.
2. Для всех анализируемых культур характерно то, что традиционно женщина была ограничена в
социальных, религиозных, политических, юридических, общественных, моральных правах.
3. Функциональные обязанности женщины ограничивались рамками семьи.
4. Основное предназначение женщины заключалось в том, что она обустраивала весь быт и вела хозяйство
семьи; была женой, матерью, воспитывала детей.
5. Лингвокультурологический концепт «женщина» во всех анализируемых культурах в своей принципиальной
сущности понимается однозначно (одинаково), но различается трактовками по отношению к данному понятию.

Это обусловлено глубокими философскими учениями, религиозными верованиями, национально – специфическими
культурными традициями, иерархической структурой власти, политической системной общества и т.д.
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Лаконичные трактовки лингвокультурологического концепта «женщина», по отношению к ней в
рассмотренных культурах (традиционные трактовки).
В казахской культуре – « Дочь / Мать – высшая драгоценность семьи».
В русской культуре – «Кто кого любит, тот того лупит. Неволя – принадлежность женского существа».
В британской культуре – «Собственность отца семейства, затем собственность переходящая к мужу».
В китайской культуре – «Курица – не птица, женщина – не китаец». Существа, которые повинуются
мужчинам».
В японской культуре – «Жена – внешне покорная, не ревнивая, хозяйственная и молчаливая; гейша – умная
красивая, раскованная, услаждающая слух и взгляд; проститутка – удовлетворяющая все остальные желания».
Во французской культуре – «Собственность мужчин. Женщина, которая свистит, и курица, которая
кричит петухом, не годятся ни для Бога, ни для человека»[6,203].
6. Во всех рассмотренных культурах лингвокультурологический концепт «женщина» имеет различные
национально – специфичные табу, ярко характеризующие традиции определенной культуры.
7. На современном этапе, во всех рассмотренных нами культурах, положение женщины в целом, в
обществе, отношение к ней улучшилось и изменилось в положительной динамике [6,203].
Сейчас женщина имеет одинаковые закрепленные права и свободы в данных культурах. Но следует
отметить, что дискриминация по отношению к женщине наблюдается и сейчас. Это обусловлено религиозными,
культурными пережитками, которые глубоко и устойчиво укоренились в традиционной культуре и обществе.
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Тұжырымдама материалы - «әйел» түрлі тілдерінде лингвомәдени зерттеу тыйым және талқылау тақырыптарын
терең қамтыды.
Бұл мақалада, әмбебап лингвомәдени тұжырымдамасы - «әйел» қазақ, орыс, ағылшын, қытай, жапон, француз
мәдениеті материалы бойынша көрінеді. Нақты материалды талдау, алайда айырмашылықтар сипатталады,
ортақ болып табылатын ұғымның мәні анықталды ұлттық қатысуын анықтау - нақты, аймақтық
ерекшеліктеріне, және әрбір сынақ мәдениетіндегі тыйымдар болуы мүмкін.
Түйін сөздер. Мәдени лингвистика, тұжырымдама - «әйел», тыйым, тыйым салу, ұлттық, нақты,
тәнайырмашылық, ортақ мәдениеті.
Linguistic and cultural study of taboos and euphemisms in different languages (on the material of the concept - «woman»)
In this article, the universal linguocultural concept - «woman» is considered on the basis of Kazakh, Russian, British,
Chinese, Japanese, French cultures. The analysis of the actual material made it possible to reveal the essence
of the concept, what is common, what is characterized by differences, to determine the presence of nationally
specific, regional features, the existence of taboos and prohibitions in each of the analyzed cultures.
Key words. Linguoculturology, concept - «woman», taboo, prohibition, national, specific, feature, difference,
general, culture.
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АБАЙДЫҢ АҚЫНДЫҚ ӨНЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДА ФОЛЬКЛОРДЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ
Мақалада ұлы ойшыл ақын Абай Құнанбаев шығармашылығының фольклормен байланысы қарастырылған. Абай
шығармашылығының, ақындық өнерінің қалыптасуы мен дамуында фольклордың алатын орны мен маңызы жөнінде
ой-пікірлерін білдірілген. Бұл мәселенің алдағы міндеттері көрсетіліп, сонымен қатар ақын өлеңдерінің фольклормен
сабақтастығын көрсету мақсатында халықтық поэзия түрлерімен, олардың көркемдік пішін, әдіс-тәсілдерімен
салыстыру, талдаулар жасалынған.
Түйін сөздер: фольклор, өлең, ақын, жыр, сюжет, мақал, жанр.

Әдебиет тарихына назар аударсақ, халыққа кеңінен танымал болған көрнекті көркем сөз шеберлерінің қайқайсысының болса да шығармашылығы фольклормен тығыз байланысты болып шығады. Бұлай болуы заңды
да. Өйткені халықтың сан ғасырлық ой-талғамы, тәжірибесінің нәтижесінде қалыптасқан таным-түсінігі, ой
маржандары, қыры мен сыры сөз зергерлерінің өңдеуінен өткен сөз өнері – фольклоры көркем сөз өнерін тыңдап, оқып,
көңіліне түйіп өскен зейінді, зерек саналы жастың өмірінде өз ізін қалдырары анық. Халық ауыз әдебиеті, фольклордан
тәлім алып өскен көркем сөз шеберлері шығармашылық өнері толысқан тұста да одан қол үзбей, оның құнарлы
мазмұны мен дәстүрлі әдіс-тәсілдерін, көркемдеуші құралдарын шығармашылықпен тиімді пайдаланып отырған.
Бұл құбылыс, яғни фольклор мен көркем әдебиеттің өзара байланысы жазу мәдениеті пайда болған
замандардан бастау алып, үзілмей сабақтасып отырған. Ұқсастықтарымен қатар елеулі айырмашылықтары
бар фольклор мен әдебиеттің арақатынасын, өзара байланысын, мәні мен өзгешеліктерін айқындау мәселесі
әдебиет тарихын зерттеуші ғалымдар мен фольклортанушылардың назарынан да тыс қалмай келеді.
Сандаған ғасырлар бойы түрлі сөз зергерлері – жырау, жыршы, би-шешен, сазгер, ақын, ертегіші, әңгімешілердің
өңдеуінен өткен қазақтың көркем фольклоры мазмұн тереңдігімен қатар, жанры жағынан да аса бай екендігі
белгілі. Халқымыздың тереңнен тамыр тартқан осы бай да мазмұнды фольклоры ауызша әдебиетпен сабақтасып,
кейінгі дәуірлерде әлемдік әдебиетпен терезесі тең деңгейдегі жазба әдебиетіміздің дамуына да жол салды.
Әлем әдебиетінің даңқты сөз зергерлері сияқты арғысы түркі, берісі қазақ әдебиетін танымал
еткен әр дәуірдегі көрнекті қаламгерлеріміз өздерінің шығармашылық еңбегінде фольклордан нәр
алып, оны өзінше игеріп, фольклордың түрлі жанрларын, сюжеттері мен көркемдік әдіс-тәсілдерін
шығармаларында мүмкіншілігіне, таным-түсінік, шеберлігіне орай тиісінше пайдаланып отырған.
Бұл құбылысты біз ойшыл ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың шығармаларынан да айқын аңғарамыз.
Абайдың ұлттық әдебиетіміздің бас ақыны екенін айтып өткен алаш ардақтылары Ә.Бөкейханов,
А.Байтұрсыновтардың зерттеу еңбектерінде Абайдың ақындық өнерінің қалыптасуы мен дамуында фольклордың
алтын орны мен шығармаларының фольклормен байланысы жөнінде кезінде біршама сөз болған болатын.
Одан кейінгі кезеңдерде С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, З.Ахметов, А.Қыраубаева, М.Мырзахметов,
Х.Сүйіншәлиев, Қ.Мұхамедханов, Ә.Қоңыратбаев, Б.Кенжебаев, Т.Әлімқұлов, т.б. ғалымдардың
монографиялары мен әр кезеңдердегі мақалаларында халқымыздың дәстүрлі әдебиеті ақын
шығармашылығының мөлдір бастауларының бірі болғандығы көрсетіліп келді. Әйтсе де бұл
еңбектерде Абай шығармаларының фольклормен көпқырлы байланысын айқындаудан гөрі, оның
қазақ поэзиясын дамытудағы орнына, оны қаншалықты биікке көтергеніне көбірек мән берілді.
Абай шығармашылығын зерттеуді, ұлы ақынды сан қырынан жан-жақты танытуды мақсат еткен, абайтанудың
негізін салған ғұлама ғалым М.Әуезов «Әр жылдар ойлары» [1], «Абай Құнанбаев» [2] монографияларында,
сонымен қатар түрлі деңгейдегі осы саладағы мақалаларында ақынның фольклормен байланысына белгілі
жағдайларға байланысты терең тоқталмай, бастау алған арналарының бірі ретінде ғана атап өткендігі белгілі.
Ғалым Ә.Қоңыратбаевтың «Қазақ фольклорының тарихы» еңбегінде де Абайдың фольклормен қарымқатынасына біршама назар аударылды. Ғалым: «Абай поэзиясының тілі мен өлшеуі де халық дәстүріне негізделген.
Онда жыр, қара өлең өлшеуімен жазылған лирикалық кестелер көп», - дей келіп, ақынның шығыстық фольклор
сюжеттерін арқау еткендігін, айтыс поэзиясы үлгісін қолдануын, қазақ мақал-мәтелдерінің философиялық
мән-мағынасын ашуындағы талдауларына тоқталып: «Осы белгілеріне қарап біз Абайды да фольклор мен
халық творчествосынан нәр алған ағартушылар бағытына қосамыз», - деген тұжырым жасаған болатын [3,27].
Сол сияқты ғалым Р.Бердібай «Кәусар бұлақ» кітабына енген «Абай және ауыз әдебиеті»
мақаласында [4], С.Қасқабасов «Абай және фольклор» [5] атты еңбектерінде бұл тақырыпқа
арнайы көңіл бөлінді. Аталып өткен бұл зерттеу еңбектерде Абайдың қазақтың бас ақыны
дәрежесіне көтерілу жолында фольклордың ерекше ықпалы болғандығы біршама ашыла түскен
деп айтуға болады. Әйтсе де бұл бағытта әлі де зерттей, айқындай түсетін мәселелер жоқ емес.
Абай шығармашылығының фольклормен байланысы жөнінде айтқанда мынадай мәселелерге назар аударып
қарастыру керек деп ойлаймыз. Атап көрсетсек:
1) Фольклордың болашақ ойшыл ақынның дүниетанымының, шығармашылығының қалыптасуындағы
орны;
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2) Ақынның қазақтың фольклорлық мұраларын игеруі, оны өңдеу мен жаңартуға назар аударуы;
3) Ақын шығармашылығындағы фольклорлық жанрлар қолданысы;
4) Шығармаларындағы халықтық мұраларға, фольклорға деген таным, көзқарастарының бейнеленуі;
5) Фольклорлық мұраларды қоғамдағы нақты істерде пайдалануы;
6) Абай шығармашылығының өзге фольклорымен байланысы мен сюжетін шығармашылығына арқау етуі;
7) Дәстүрлі фольклорлық көркемдік тәсілдер мен құралдардың шығармаларында қолдану ерекшелігі, т.б.
Біздің ойымызша, бұл айтылған мәселелердің арнайы қолға алынып, ыждахатпен, тиянақты зерттелуі ұлы
ойшыл ақын тұлғасының қалыптасуы мен кемеңгерлігінің сыры мен сипатының қырларын аша түскен болар еді.
Біріншіден, Абай дүниетанымының, ақындық өнерінің қалыптасуына фольклордың әсері қаншалықты
болды деген мәселеге келер болсақ, бұған қатысты деректер біршама баршылық. Деректерге қарағанда
Абайдың фольклормен танысуы бала кезінен басталады. Ол қазақ ертегілері мен аңыздарын, өлеңдері мен
жырларын, мақал-мәтелдері мен жұмбақтарын бала кезінен әжесі Зере мен анасы Ұлжаннан естіп бойына
сіңіреді. Халықтық поэзияның үлгілерін ақын, жырау, жыршылардың өлең-жырларынан, ел ішіндегі сан түрлі
халықтық әңгімелерді, ертегілерді әңгімеші, ертегішілерден, ауылына келген қонақтар мен жолаушылардан
тыңдап, шешендік сөз үлгілерін әкесі Құнанбай мен басқа да ру басылардың ел ісіне қатысты әр түрлі
мәселелерді шешудегі, дауға қатысты билік сөздерін естіп бойына сіңіріп есейді. Осылардың негізінде халық
ауыз әдебиетінен халық тілінің неше түрлі астарлы айшықты мағыналарын, сыры мен сиқырын ұғынады.
Ақын-жыршылардың, шешендердің, түрлі кәсіп иелерінің сөз қолданыс үлгілерін, нақылдар мен тосын
тапқырлықты, айтыс өлеңдерінен турашылдыққа әрі алғырлыққа баулитын дәстүрді тыңдап өседі.
Абайдың сөз шебері ретінде қалыптасуына нағашылары Шаншарлардың да әсері болғаны анық. Нағашыларының
әзілге бейім, айтқыштығы жөнінде деректер баршылық. Мысалы, Ұлжанның ағасы қайтыс болғалы жатқанда:
«Жазыла-жазыла қожа-молдалардан ұят болды. Енді өлмесек болмас» деген екен. Осы аталған жайттар Абайдың
ақындық қасиетінің қалыптасуында өзіндік ізін қалдырған алғашқы өнер мектебі болды деп айтуға толық негіз бар.
Осындай кең арналы фольклорлық орта дәстүрі аясында өскен Абайдың әзіл сөзге ұсталығы, суырып салып
табанда тапқырлық көрсету қасиеті жас кезінен-ақ қалыптасқандығы оның он жасынан бастап әзіл-оспақ
түріндегі шығарған өлеңдерінен-ақ байқалған екен.
Жалпы, Абайдың шығармашылығын зерттеген ғалымдар оның жастау кезінде ауызша табан астынан
шығарған алуан түрлі тапқыр, төкпе өлеңдері сақталмаған деген пікір айтады. Бұл жөнінде Абайтану
ғылымының негізін салған, шығармашылығын жан-жақты зерттеуге, танытуға ғұмырын арнаған ғалым,
кемеңгер жазушы М.Әуезов: «Жасынан біткен әдет бойынша Абай біреудің оғаш мінезін көргенде ылғи
қалжың, әжуа, мысқыл өлең айтқыш болатын. Осындай өлеңдерінде әрқашан өз жанында жүрген жақындарын,
туған-туысқандарын мысқыл етіп, солардың мін-мінезін күлкі ғып, әйгілеп айтады. Кейде қалжың қып жазып,
өз қолдарына да береді. Сол кісілердің көбі қолына өлең түсісімен, өз мініне айтқан сөздердің көзін жоғалтуға
тырысқан. Сонан соң кейбіреулер Абайдың өзінен жалынып-жалпайып жүріп сұрап алып, көзінше жыртып
тастайтын болған. Мысалы, Көкбайға, қыздарға шығарды деген өлеңдер осындай күйге анық ұшыраған.
Тағы бір алуан өлеңдерінде жақын туысқан, дос-жар, таныстарын қатты сынап айтқандықтан, інілері мен
балалары «ана адамдар өкпелер» деп жасырып, жоғалтып та жіберетін болған», - деп Абайдың жас шағындағы
ақындық өнерінің ерекшелігі, өлеңдерінің толық сақталмау себептері жөнінде деректер береді [1,62].
Абай шығармашылығын тиянақты зерттеген ұлы қаламгер М.Әуезовтің бұл келтірген дерек сөзіне шүбә
келтірмейміз. Ғалымның келтірілген бұл деректері ақынның жас кезіндегі көптеген өлеңдерінің сақталмау себебінің
сырын аша түседі. Сонымен қатар ақынның жасырақ кезінде шығарған өлеңдерінің сақталмай, жетпеу сырының бір
себебі өлеңдерінің көбісінің өз атынан емес, Көкбайдың атынан жарияланып отырғанына да байланысты болса керек.
Абай шығармашылығында үлкен орын алатын арнау, сын-сықақ, келемеждеу, жоқтау, жұбату үлгісінде
жазылған туындыларының бастау негізі – фольклорда.
Абайдың ақындық, шешендік өнерінің фольклорға қатысына дәлел болатын белгілерге тоқталып
көрейік. Жалпы алғанда, Абайдың фольклордан, оның ішінде өмірдің сан түрлі құбылыстарын кең
қамтитын қазақтың қара өлеңнің қайнарынан сусындағанын оның арнаулары мен философиялық ой түйген
өлеңдерінен айқын аңғарамыз. Ұлы ақын өз шығармашылығында осы үлгіні тиімді пайдаланып отырған.
Халық аузында сақталып бізге жеткен алғашқы санаулы өлеңдерінің өзінен-ақ халықтық поэзияның дәстүрлі
жанрларының қолданысын көреміз. Он жасында шығарылған деп беріліп жүрген мына өлеңіннен бала ақынның
сыншылдық қыры едәуір көрініс тапқан. Мысалы:
Кім екен деп келіп ем түйе қуған,
Қатын ғой күлдәрімен белін буған.
Төркініңнің бергені жауыр айғыр,
Бауырыңды... бірге туған [1,34].
Ақынның арнау өлеңдерін халық ауыз әдебиетіндегі қара өлең түрімен салыстыра қарасақ, олардың
өзара ұқсастығын өлең құрылысымен қатар ұйқас, бунақтардағы сөз қолданыстарынан да айқын аңғарамыз.
Мысалы, ақынның «Қара қатын дегенде, қара қатын» деп басталатын бір шумақтан тұратын өлеңінде халық
ауыз әдебиетіндегі қара өлеңге тән болып келетін бастапқы тармақ қолданысы, сонымен қатар қара өлеңге
тән ұйқас та толық сақталған.
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Салыстыру жасап көрейік. Абай өлеңінде:
Қара қатын дегенде, қара қатын,
Үзіп-жұлқып алып жүр қанағатын.
Ала жаздай байың кеп бір жатпайды,
Құдайдың не қыласың шариғатын [6,103].
Дәстүрлі фольклорлық қара өлеңдерде:
Дегенде қара инелік, қара инелік,
Ұшады қара инелік зар иленіп.
Барында оралыңның ойна да күл,
Қалады өлгеннен соң бар дүниелік [7,177].
***
Құлақмет, ендеше, Құлақмет
Құлын сойса болады бір асым ет.
Өлеңді жақсы да айттық, жаман да айттық
Текті атаның баласы, рахмет [7,50].
***
Ендеше өлең керім, өлең керім,
Өлеңді қозы, лақтай көгендедім.
Өлеңді айтпайын деп ойлап едім,
Тұсыма келіп қапты кемеңгерім [7,43].
***
Жыңғыл-қайың дегенде жыңғыл-қайың-ай,
Ауылыңда қыз бар ма бізге лайық-ай?
Ауылыңда қыз болса бізге лайық-ай,
Екі ауылдың арасын жол қылайық-ай жеңеше-ай.
Мысал ретінде келтірілген Абай өлеңінің бірінші тармағының бірінші, үшінші бунақтарының қайталануы
мен екінші бунағындағы «дегенде» сөзінің қолданысы қара өлеңге тән басты белгілердің бірі. Ал жоғарыда
келтірілген қара өлең үлгілерінің бірінші тармақтарындағы «дегенде», «ендеше» сөздерінің бірінің
орнына бірінің қолданылуы да дәстүрлі, қалыпты қолданыс. Сонымен қатар бұл сөздердің бунақтағы
орнының ауысып отыруы да өлеңнің мазмұнына соншалықты нұқсан келтірмейтін дәстүрлі құбылыс
болып саналады. Дәстүрлі қара өлең үлгілерінен осы сияқты мысалдарды көптеп келтіруге болады.
Абайдың «Шәріпке», «Көжекбайға», «Қыздарға» сияқты арнау өлеңдері осы қара өлең түрінде туған
шығармалар. Ақынның фольклордан бастау алатын арнау жанрындағы шығармалары тек қара өлең түрінде ғана
емес, 7-8 буында дәстүрлі жыр үлгісінде де жасалған. Бұл жанрдағы дәстүрлі жыр өлшемімен жазылған өлеңдеріне
«Абыралыға», «Назарға», «Көкбайға», «Күлембайға» сияқты туындыларын мысал ретінде келтіруге болады.
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В статье рассматривается связь творчества мыслителя и поэта Абая Кунанбаева с фольклором.
Автор изложил свою точку зрения о роли и месте фольклора в становлении и развитии творчества поэта.
В работе отражены задачи раскрытия данной проблемы, также для того, чтобы раскрыть взаимосвязь
фольклора и поэзии Кунанбаева, проведен анализ их творений, сравнение их видов и форм.
Ключевые слова: фольклор, стихи, поэт, песня, сюжет, пословица, жанр.
The article deals with the connection between the creativity of the thinker and poet Abai Kunanbayev with folklore.
The author presented his point of view about the role and place of folklore in the formation and development of the
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poet›s work. The work reflects the tasks of revealing this problem, also in order to reveal the relationship of folklore and
poetry of Kunanbayev, an analysis of their creations, a comparison of their forms and forms.
Key words: folklore, poetry, poet, song, plot, proverb, genre.
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ФРАЗЕОЛОГИЯДАҒЫ ЭТНОМӘДЕНИ КОМПОНЕНТ ТҮСІНІГІ
Қазіргі аударматану саласындағы тілші мамандардың қызығушылығын туғызып отырған өзекті
мәселелердің бірі – көркем мәтіндегі фразеологизмдердің аудармада берілуі. Берілген мақалада фразеологимдегі
этномәдени компонент ұғымы қарастырылған. Жұмыста әдеби аудармаға қойылатын талаптар,
фразеологизмдерге тән этномәдени белгілер мен ерекшеліктер және олардың аудармада берілу тәсілдері
тәрізді мәселелерге қатысты ғалымдардың пікір-пайымдаулары сараланған.
Түйін сөздер: аударма, фразеологизм, этномәдени компонент, фактор, тіларалық берілу
Кез келген тілдің фразеологиялық қоры – ұлттың рухани қазынасы болып табылады. Өйткені, тілімізде
көрініс тапқан халқымыздың сан-ғасырлық дүниетанымы фразеологиялық бірліктердің тұрақтылығы
арқасында, кейінгі ұрпаққа рухани құндылықтар көзі ретінде жетіп отыр. Сол себепті этномәдени, лингвомәдени
ізденістерде фразеологизмдер басты орын алады, себебі ұлттық мәдениет қандай да болмасын тілдің осы
қабатында айырықша көрініс тапқан.
Адамзат ғасырлар бойы жаңа нәрсені үйренуге құмар болған. Оның қарапайым ғана себебі – қарым-қатынас
жасауға мұқтаждылық. Өзге ұлттармен, мемлекеттермен қарым-қатынас жасау ерекше маңыздылыққа ие екені
сөзсіз. Жер шарында өмір сүретін кез келген ұлтты танудың маңызды және тамптырмайтын жолдардың бірі,
бұл – тілді оқу. Ұлттың болмысын, табиғатын тану үшін сол этностың рухани қазынасы болып табылатың
тілдің фразеологиялық қорына ерекше көңіл бөлу керектігі даусыз. Өйткені, тілде көрініс табатын халқтың сан
ғасырлық тарихи дүниетанымы фразеологиялық бірліктердің тұрақтылығы арқасында кейінгі ұрпаққа, ұлттық
рухани құндылықтар көзі ретінде жетіп отырады. Сол себепті бүгінгі таңда тілдің фразеологиялық қорын
зерттеуде этномәдени, лингвомәдени, әлеуметтік лингвистика аспектідегі ізденістердің саны артуда.
Қазақ тіл біліміндегі этнолингвистика, лингвомәдениеттану тәрізді жаңа бағыттардың сара жолын
қалыптастырған І.Кеңесбаев, М.Копыленко, Ә.Қайдар, Р.Сыздық, Е.Жанпейісов, Т.Жанұзақов сынды
ғалымдардың орны ерекше.
Соңғы кезеңдерде, қазақ тіл білімінде жаңа бағыттарда, жалпы тіл білімі, аударматану саласындағы
зерттеу еңбектерінде шығарма тілін талдау, оны этномәдени тұрғыда қарастыру аса үлкен маңыхдылыққа ие
болуда. Оның себебі әбден түсінікті: ХХІ ғасырдың жаһандану үрдісі барысында Қазақстанның өзге елдермен
экономикалық, әлеуметтік, серіктестік қарым-қатынасының кеңеуіне байланысты, өзге ел өкілдерінің қазақ
ұлтына, тарихына, тіліне, мәдениетіне деген қызығушылығы артуда. Ал елімізді, ұлтымызды көркем шығарма
арқылы таныстыру әбден орынды және бірден бір дұрыс жолы деп ойлаймыз. Сол себепті сапалы, шығарма
тілінің барлық нормаларына сай, ұлттық, мәдени, тарихи мәліметті дәлме-дәл жеткізе алатын аударма
жасаудың маңыздылығы зор.
Әрине, көркем шығарманы сапалы орындау кез келген аудрамашының қолынан келе бермейді, себебі кез
келегн көркем шығармада фразеологизмдер, оның ішінде авторлық фразеологизмдер жиі қолданылады. Сол
себепті, жұмысты бастамас бұрын, аудармашы фразеологиядағы этномәдени компонент, бейнелі фразеологизм
деген ұғымдарды түсінуі керек. Әлем тілдері тек грамматикалық, фонетикалық, лексикалық-фразеологиляқ
тұрғыдан ерекшеленіп қоймай, сонымен қатар табиғаттағы құбылыстарды сипаттаудың ұлттық-мәдени
ерекшеліктеріне ие. Бұны аудармашы ешқашан естен шығармауы тиіс.
А.Н. Леонтьевтің пікірінше: «Национально-культурная специфика речевого общения складывается в
нашем представлении из системы факторов, обусловливающих отличия в организации, функциях и способе
опосредования процессов общения, характерных для данной культурно-национальной общности. Эти факторы
«прилагаются» к процессам общения на разном уровне их организации и сами имеют различную природу,
но в процессах общения они взаимосвязаны и переплетены с другими факторами, обуславливающими и
формирующими эти процессы, прежде всего с факторами собственно языковыми, психолингвистическими и
общепсихологическими» [1,8].
Өз сөздеріне сүйене отырып, А.Н. Леоньтев факторлардың келесі классификациясын ұсынып отыр:
Мәдени салт-дәстүрлермен байланысты факторлар;
Әлеуметтік жағдай және қарым-қатынастың әлеуметтік функциясымен байланысты факторлар;
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Этнопсихологияға қатысты факторлар (оның тар мағынасында), яғни психикалық және басқа да әсәрекеттердің орын алу, даму үрдісі ерекшеліктерімен байланысты факторлар;
Белгілі бір қоғамға тән деннотациядағы ерекшешіктері бар (дәстүрлі образдар жүйесінде, белгілі
денотаттарды символикалық қолдану;кинетикалық құралдар жүйесінде) арнайы (спецификалық) рекцияларға,
ұғымдарға байлансыты фаторлар;
Белгілі қоғамдағы тілдің спецификасымен анықталатын факторлар. Стереотиптер жүйесінде, образдар
мен салыстырулар жүйесінде, мәтін құрылымында, этикет формаларында, функционалды стилистикада, тілдік
және басқа да іс-әрекеттерді жүзеге асыру барысындағы психолингвистикалық ұйымдастыруда көрініс табады.
Мәниет идеалдар, салт-дәстүрлер, адамгершілік қағидалардан және т.б. тұрады. Осы орайда тілдің орны
ерекше, себебі тіл әлеуметтік тәжірибені ұрпақтан-ұрпаққа мұра етіп қалтыруда маңызы зор.
Жоғарыда айтылып кеткен мәліметті қорытындылай келе, этномәдени специфика лингвомәдени салтдәстүрлер, құндылықтар жүйесінде пайда болады және дамиды. Тіл, өз кезегінде осы құндылықтарды
жинақтаушы, сақтаушы және ұрпақтан-ұрпаққа таратушы қызметін атқарады.
Бір жағынан тіл жалпы адамзатқа тән ортақ дүние айнасы болып отырса, екінші жағынан жеке, бір ғана
социумға тән дүниені көрсетеді. Жалпы адамзатқа тән белгілер кейін өз маңыздылығын жоғалтып, белгі
этносқа ғана тән спецификаны байқай аламыз. Осының нәтижесінде, тарих, қоғамның идеологилық құрылымы,
сонымен қатар адамың әлеуметтік ортадағы орны, ұлттық ойлау образдары, ұлттық мінез, іс-әрекет, салт-дәстүр
негізінде белгілі ұлтқа ғана тән таза елтану ақпаратын көрсете алатын этно-мәдени элементтер пайда болады.
Исабекова С.Е. тіл семантикасындағы идиоэтникалық белгіні анықтайтын келесі факторларды ұсынады:
1.Таным үрдісінің селективті бағыты. Болмыстың бір құбылысын әр түрлі тілдердегі ерекше атау, осыған
қоса бұл тілдердің әр түрлі әлем бейнелері бұл заңдылықты аса көрнекі етіп көрсетеді.
2.Халықтың өмір сүріп жатқан географиялық, ауа-райы ерекшеліктері.
3.Белгілі мемлекеттегі әлеуметтік, экономикалық, саяси жүйелер еркешеліктері.
4.Халықтың мәдени, эстетикалық, өнегелі ерекшелігі, бір сөзбен айтқанда, мәдени-тарихи фактор.
5.Ұлттық психологияның ерекшеліктері: темперамент, сезім, өзін-өзі түсіну, ұлттық мінез-қылық [2, 13].
Фразеология саласында елтану спецификасы ерекше анық көрінеді, ол белгілі бір халықтың тұрмыссалтын, ұлттық ерекшелігін айнадай көрсетіп тұрады. Мемлекетке қатысты белгілі бір белгілер, экономика,
тарих, географияға қатысты ақпараттың басым бөлігі фразеологияда да жинақталып, қалыптасқан. Осы тұста
біз фразеологизмдердің этномәдени және ұлттық-мәдени семантикасы жайында сөз қозғай аламыз. Лингвистғалымдардың пайымдауынша, фразеологияның негізгі қоры ұлттық-мәдени және этномәдени компонент
негізінде қалыптасқан.
Кез келеген әлем тілінде этномәдени семантикасы бар фразеологизмдердің саны көп. Олар ұлттық
мәдениетті бірлікте, жүйе ретінде өзінің идиоэтникалық мағыналарымен көрсете алады.
Мысалы:
Қаз.: Бес саусағынан өнер тамған – дарынды, талантты.
Алып қашты сөз – өсек
Ағыл.: old trout – әдетте біреуге жамандық тілеп отыратын жасы үлкен әйел адамға қолданылады
Кейбір фразеологизмдер этномәдени семантиканы бір ғана сөзбен мағынаны көрсете алады, яғни осындай
жағдайда олардың құрамында баламасы жоқ лексика қолданылады.
Мысалы: Қаз.: Абылай аспас асу – өтуге қиын таулы жер (Абылай өте алмаған таулы жер)
Ағыл.: Achilles› heel – біреудің осал жері
Ұлттық спецификалық мағына кезінде жеке сөз болып қолданылған, бірақ уақыт өте келе тұрақты сөз
тіркесіне айналған. Әдетте олар халықтың тұрмыс тіршілігін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын сипаттайды.
Мысалы: Қаз.: Абысығы алшысынан түсу – сәтті жағдайдың орын алыуы
Ағыл.: to rain cats and dogs – жаңбырдың құюы
Е.М. Верещагин мен В.Г. Костомаровтың пікірінше тілдік бірліктердің семантикасындағы этномәдени
компоненттері мазмұн элементтерінің рөлін атқарады, өз кезегінде олар халқтың мәдени ерекшеліктерін,
әлеуметтік жағдайын, география, тарих, мемлекеттік құрылым және т.б. туралы ақпарат бере алады [3, 122].
Демек, белгілі бір тілдің мәдени ерекшеліктерін көрсете алатын фразеологизмдердің мазмұндық элементтері
олардың этномәдени семантикасының элементтерін құрайды.
Ұлттық мәдени сөздің семантикасын Н.Г. Комлев сөз мағынасының мәдени компоненті деп атайды [4, 55].
Кез келген ұлттық тілдің өзіне ғана тән ерекшелік (специфика) бар. Ерекше ұлттық белгісі бар тілдік
бірліктерді Верещагин Е.М. және Костомаров В.Г. келесідей 7 топқа жіктейді:
•
узуалды-этикет формаларымен байланысты фразеологизмдер;
•
ұлттық-тұрмыстық оралымдар;
•
топонимикалық фразеологизмдер;
•
номинативті реалия-фразеологизмдер;
•
газет-публицистикалық оралымдар;
•
терминдер;
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•
тілдік афоризмдер.
Г.Д. Томахиннің пікірнше бұл бірліктерге келеслерді жатқызуға болады:
1. реалиялардың атаулары;
2. коннотативті лексика;
3. фондық лексика;
4. халықтың тарихын, салт-дәстүрін, тұрмыс-тіршілігін көрсететің фразеологизмдер [5].
Фразеология саласындағы көптеген зерттеулердің жүзеге асқаныдығна қарамастан, әлі де аудармадағы
қателіктерді туғызатын және бұл мәселені шешуге зерттеушілерді қызықтыратын ерекше тілдік феномен.
Аударма барысында кез келген фразеологизмнің мағынасын жеке-дара, өз-ара байланыспаған дерес сөздермен
түсіндіру қолайлы. Бірақ бұл жерде көркем мәтіннің жалпы иедясы, концепциясы ескерілмей қалуы мүмкін.
Аударма теорясы саласында осы мәселеге қатысты көптеген тұырымдар бар. Яғни, әр бір тілдің тарихы,
даму ортасы, географиясы және т.б. мүлдем ерекше, бір-біріне ұқсамайды. Осыған байланысты біз берілген
мақалада фразеологиядағы этномәдени компонент ұғымына тоқталып. Бұл феноменді түсінуге тырыстық.
Сонымен, белгілі бір тіл фразеологиясындағы этномәдени компонент екінші бір тілдегі мағыналас
фразеологизмнің этномәдени компоненттері мүлдем басқа болуы мүмкін. Бұл белгілі бір тілде сөйлейтін
халықтың ұлттық мәдениетінің ерекшелігін байқауға болады. Сол себепті, кез келген аударма жасау барысында
аудармашы осындай қиындықтарға тап бола алатының ұмытпаған жөн.
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The translation of phraseological units in the literary text is one of topical issues of modern theory and practice of translation.
Translator faces some difficulties because of cultural and national peculiarities of phraseological units. To achieve adequate
translation of the literary text the translator needs to be acquainted with culture, history and national peculiarities of both source
and target languages. The current article considers the main issues of phraseological units and their ethnocultural components
in literary text.
Key words: translation, phraseological unit, ethnocultural component, factor, cross-lingual transfer
В силу своей яркой культурной и национальной специфики, в процессе перевода художественного текста фразеологизмы
вызывают огромные трудности у переводчика. Для достижения адекватного перевода художественного текста
переводчику необходимо быть знакомым с культурой, историей и национальными особенностями языка исходного и
переводимого текстов. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов о понятии этнокультурного компонента в
фразеологизме и способов его межъязыковой передачи.
Ключевые слова: перевод, фразеологизм, этнокультурный компонент, фактор, межъязыковая передача

37

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
ӘОЖ 81 - 116. 5

ӘБІКЕНОВА1 Г. Т. , АҚМАНОВА2 Ғ. Р.
филол.ғыл.докт. , пед.ғыл.канд.2, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті, Семей қ.
1

МӘТІН БАЙЛАСЫМЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУШЫ МИКРОҚҰРЫЛЫМДАР
Мақалада мәтін байласымын жүзеге асырушы лексика-грамматикалық амал-тәсілдер – есімдік, тәуелдік жалғау,
үстеу, шылау, қыстырма, синоним, антоним сөздер, етістіктің бірыңғай шақ тұлғасы, қайталаулар т.б қызметі
қарастырылады.
Түйін сөздер: мәтін, есімдік, үстеу, шылау, қыстырма, синоним, антоним сөздер, етістіктің бірыңғай шақ тұлғасы.

Мәтіннің негізгі белгілері – байласым мен тұтастық. Тұтастық қасиетін иеленген мәтін тиянақты нәрсе
ретінде қабылданады. Егер оқырман мәтінді оқу барысында оны біртұтас дүние ретінде қабылдамаса, ол
мәтінге тұтастық қасиет тән болмағаны.
Мәтін байласымы (когезия) күрделі бірліктерді құрайтын тілдік құралдардың белгілі әдіс тәсілдермен
ұйымдасуынан көрінеді.
«Мәтіннің байласымы мен тұтастығын айыра білген жөн. Байласым тұтастықтың шарты болып табылады,
ал тұтастық байласым арқылы толықтай айқындала алмайды. Енді бір жағынан, байласым сипатына ие мәтін
үнемі тұтастық қасиетін иеленбейді» [1, 168].
Мәтіннің байласым категориясы сөйлемдердің бір-бірімен мағыналық-тұлғалық жағынан байланыса
келіп, біртұтас мәтінді ұйымдастыруға қатысуын білдіреді. Егер мағыналық-тұлғалық жағынан сәйкеспейтін
сөйлемдерді бір мәтін ұйымдастыруда қолдансақ, онда ол мағынасы шашыраңқы, түсініксіз дүние болып
шығады. Мәтіннің құрылымындағы көлемді тұлға-бірліктер күрделі синтаксистік тұтастықтардан бастап,
лексикалық бірліктерге дейін мағыналық жағынан өзара байланысып, мәтіннің мазмұнымен астасып жатады.
Мәтіннің негізін, оның тұтасымын осы бірліктер арасындағы тұлғалық-мағыналық байланыс түзеді. Соның
негізінде байласымның эсплицитті және имплицитті тәсілдері болады. Эксплицитті тәсіл – мәтін құрамындағы
сөйлемдердің өзара формальды, тілдік бірліктердің қолданысы арқылы байланысуы. Имплицитті тәсіл –
мәтін құрамындағы сөйлемдердің өзара мағына бірлігі арқылы байланысуы.
Мәтіннің құрылымдық бірліктерінің байласымын жүзеге асыратын құралдарға субституттар, дейксистер,
скреп сөздер мен шегендеуіштерді жатқызамыз. Субститут деп бір сөздің, сөйлемнің не сөйлемдер тізбегінің
орнына қолданылып, зат, мекен, мезгіл т.б. атаулардың мағынасында қолданылатын бірліктерді атайды [2].
Субституттар орынсыз қайталауды болдырмау мақсатында, тілдік бірліктерді ықшамдап жұмсау үшін
қолданылады. Дейксис – тілдік құралдармен берілетін сілтеме, орнына жұмсалып отырған тілдік бірліктің
мағынасына немесе қызметіне нұсқайды. Оларға есімдіктер, үстеулер, есімдік пен шылау, есімдік пен
мекендік, мезгілдік ұғымды білдіретін сөздер жатады. Дейксистер мәтіннің алдыңғы бөлігінде қамтылған
хабарға нұсқайды.
Шегендеуіштерге қыстырма құрылымдар (мысалы, құдайға шүкір, неге екенін қайдам), шылаулар
(алайда, сондықтан, бірақ, өйткені т.б.) жатады. Шегендеуіштердің субституттар мен дейскистерге қарағанда
өзіндік ерекшеліктері бар. Олар мәтін құрамындағы дербес сөйлемдердің арасындағы байласымды жүзеге
асырғанымен, есімдіктер, сан есімдер сияқты бір заттың, құбылыстың, мекеннің т.б. орнына қолданылмайды.
Олар екі сөйлемнің немесе бірнеше сөйлемдер мен дербес бір сөйлемнің арасындағы мағыналық қатынасты
тілдік амал-тәсіл арқылы көрсетіп, әртүрлі мағыналық реңктерді тудырады. Сөйлемдер арасындағы тұлғалық
байласымды күшейте түседі.
Есімдіктер мағыналық және қолданымдық сипатына байланысты субституттар мен дейскистерге
жатқызылады. Мәтінішілік байласымды жүзеге асыруда жіктеу және сілтеу есмдіктері есімдіктің басқа
түрлеріне қарағанда анағұрлым жиі қолданылады. Есімдіктер есім сөздердің орнына жүріп, заттың атауын,
сынын т.б. білдіретіні белгілі. Осы есімдіктердің қай сөз табының орнына жұмсалып, қандай мағынаны
қамтып тұрғанын білу үшін контекстегі алдыңғы және кейінгі сөйлемдердің мән-мағынасына назар аударамыз.
Мысалы, Ол бұл шартқа келісті десек, сөйлемді дара түрде алғанда әңгіме кім жөнінде және қандай шарт
туралы екендігі түсініксіз. Бұл жөнінде біз алдыңғы сөйлемдерден білеміз. Ал сөйлемдегі жіктеу және сілтеу
есімдіктері бір сөзді қайталай бермеу үшін жұмсалып, мәтіннің алдыңғы бөлігінде орналасқан сөйлемнің
кейінгі сөйлеммен тұлғалық әрі мағыналық тығыз қарым-қатынасқа түсуін қамтамасыз етеді.
Есімдік мәтінтүзімдік қасиетке ие тілдік бірлік болып табылады. Оның бұл қызметі мәтін байласымын
жүзеге асыруынан көрінеді.Есімдік жай сөйлемдерді бір-бірімен байланыстыра отырып, сол сөйлемдердің,
яғни құрмалас сөйлем сыңарларының арасында түсіндірмелі мағыналық қатынас жасайды. Басқаша айтқанда,
сол, сонша, соншалық, сондай, соншама, осы т.с.с. сөздер келесі сыңарда айтылатын құбылысқа, ойға сілтейді
де, осы сөздердің мән-мазмұны сол келесі сөйлемде анықталады.
Мысалы, Менің сендерге берген парам сол: дәл сол Құнанбай баласы да өзіміздей адам баласы екенін
таныттым (М. Ә.). Бұл мысалда сілтеу есімдігінің морфо-синтаксистік қызметі байқалады. Сөйлемнің екінші
сыңары бірінші сыңардың сол баяндауышының мәнін қамтып тұр.
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Есімдік құрмаластың екінші не одан кейінгі сөйлемдерінде алдыңғы сөйлемдердегі бір сөздің орнына
жүріп сол сөйлемдерді құрмаластырады. Мысалы, Абай ауылына ақын келетін болыпты және оған арнап киіз
үй де тігіледі екен (М. Әуезов).

Сабақтас құрмалас сөйлемді құрастырушы сыңарлардың арасындағы мағыналық байланысты (құрылымдық
байланысты емес) есімдіктер жүзеге асырып тұратын жайттар көп кездеседі, бұндай жағдайда басыңқы сөйлемнің
құрамындағы есімдік бағыныңқы сөйлемде айтылған ойды сол өзі тұрған сөйлемге апарып енгізеді.

Мен өз өмірімнің қабырға кіргенше ұмтылмас шағын айтсам, ол – сүюден кешкен зарым еді. Майбасар
сәлемі бір келсе, соған ілесе, Жігітектің бұл жауабы және келді (М. Әуезов).
Дені сау деген азаматтар бір кісідей тік көтеріліп, соған аттану керек (М. Әуезов).
«Тегінде, ертекші, өлеңші не басқа әңгімеші адамға талай уақыт тапжылмай тесіле қарап қалу Абайдың
кішкентай күнінен бергі әдеті еді... Ол кейде адамның айғыз-айғыз ажымынан, салбыраған ұртынан,
қырыстанған маңдайынан немесе бояуы оңған көздерінен, әр алуан сақал-мұртынан өзінше неше түрлі
жанды, сызаты көп сипаттарын көргендей болатын (М. Әуезов).
Екі сөйлемді ұштастырып тұрған – бірінші сөйлемдегі «Абай» сөзінің орнына екінші сөйлемде «ол»
жіктеу есімдігінің жүруі. Егер екінші сөйлемді контекстен тыс алсақ, ол сөйлемдегі ой тиянақсыз болар еді,
өйткені «ол» кім екенін біле алмаған болар едік.
Мынадай, мынау, былай сияқты сілтеу есімдіктері өздерінен кейінгі болатын мазмұнға, оқиға, құбылысқа
сілтейді де, бұл есімдіктер қатысып тұрған сөйлем мағыналық тұрғыдан тиянақсыз болады.
Бұл оқиға былай болған еді. Қай жақтан екенін кім білсін, қыс ортасы ауған соң, колхоз қоймасына бидай
келіп түсіріле басталды... Әкем екеуміз бір қап алтын берсең де, таптырмайтын бір пұт бидайды алып қуанақуана үйге келдік (С. Шаймерденов).
Сілтеу есімдіктерінің аяқталған сөйлемдерді мазмұн жағынан байланыстырудағы тағы бір өзгешелігі –
бұлар көршілес сөйлемдердегі бір ғана сөзге де, мәтіндегі тұтас оқиғаға да, көрініске де қатысты бола алады.
Мысалы Ғ. Мұстафин шығармасынан келтірілген үзіндідегі бұл есімдігі бір ғана зат атауын ауыстырып
тұрса да, осындағы осы есімдігі бірліктегі тұтас көріністі қорытып тұр, ал С. Шаймерденов шығармасына
келтірілген бірліктегі былай эпифоралық есімдігі соңынан болатын оқиғаға сілтейді.
Сілтеу есімдіктері дербес сөйлемдерді өзі жеке дара ғана тұрып байланыстырумен бірге, лексикалық, я
синонимдік қайталаулармен бірлесіп те байланыстырып отырады. Бұндай жағдайда алдыңғы сөйлемдегі сөз
я сөздер келесі сөйлемде нақтылана, дәлелдене қайталанады да, екі сөйлем арасындағы қатыстылық нығая
түседі. Мысалы: Биыл Абайдың жасы он үшке толған еді. Денесі де бір аралық кейіпте. Бойы өскен. Қолаяғы ұзарған. Бұрын мұрны шолақтау биыл біраз ұзарып қалыпты. Бет бейнесі баладан гөрі ірілеңкіреп, бала
бозбалалық қалпына бейімделген. Бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ. Толық, балған емес. Сидиып, арықтап,
құр созылған сияқты. Күн көрмей өскен, реңі солғын, бойшаң ғана өсімдік бейнелес.
Бұрын қара болушы еді, бетінің қызылы да бар еді. Қазір де қаладан қайтқандық және ауру қосылғандықтан
бар ма, әйтеуір бозғылданған. Сұйықтау қоңыр шашының арасынан бас құйқасы да қылаңдап көрінеді. О да
ауырғандық пен күн көзінде болмағандықтың белгісі.
Абайдың осы сияқты қалпына ендігі мінез машығы да бір алуан боп өзінше үйлесті (М. Әуезов).
Осы үзіндідегі соңғы сөйлемнің сілтеу есімдігін «осынысына» деп алсақ, жоғарыда көрсетілген
тұтас портреттің жалпылануы нақты болмас еді. Тіпті осы есімдігі қай сөздің орнына жүріп тұрғанын
іздеп жаңылысуымыз да мүмкін, ал «осы сияқты қалпы» дегенде жоғарыдағы портрет мазмұны түгелдей
қамтылдып тұр.
Сонымен, талдаулар көрсеткендей, есімдіктердің байланыстырушылық қызметі сөйлем (жай және
құрмалас) аясымен шектелмейді, оның синтаксистік әрекеті синтаксистік күрделі бірлік, тіпті мәтін көлемін
қамтиды екен. Мәтіндегі ой жалғастығының көрінісі болатын актуальды (коммуникативтік) мүшелеуде
сөйлем құрамындағы есімдік негізінен, жаңа хабарға тірек болып, «тема» қызметін атқарады. Есімдік сөйлем
мағынасының көрсеткіші, дербес сөйлемді тізбекті түрде байланыстырудың құралы ретінде жұмсалады.
Құнанбай бұл үйде көп қонған емес. Ол бір топ үлкендермен ел аралап, жолаушылап кеткен еді, Ұлжанның
Дулатты жібермегені сол (М. Әуезов). Құздың астында тоғай бар. Соны аралап Қараштың суы ағады. Сол
жерге бір дараға атты бекітіп тастап, сары ағашта жаяу тығылып жатуға болады (М. Әуезов).
Сілтеу есімдіктерінің кейде күрделі синтаксистік тұтастықтар немесе абзацтар аралығында
байланыстырушылық қызмет атқаруы да кездеседі:
Ұзақ Ақбейіттегі жиыннан қайтып Таңбалы тастағы өз аулына таман келгенде маңындағы көпшілік
жан-жаққа, ауыл-аулына бытырап тарап кетіп, қасында селдір ғана топ қалып еді. Осы аз кісінің ішінде
өзінің бірге туған ағасы Түнғатар қажы келе жатқан.
Бұл – бүгінгі Албан ішіндегі үлкен байдың бірі. Мың жарым, екі мыңға тарта жылқысы бар. Ұлғайып,
ел ағасы болған баласы бар. Азамат, бозбала ортасының мырзасы атанып жүрген немерелері бар, мал –
басқа төрт түлігі сай, тіршілікке, тыныштыққа мас болғандай риза болып жүрген көп байлардың бірі еді
(М. Әуезов).
Соңғы абзац бұл деген сілтеу есімдігінен басталып, алдыңғы абзацта аты аталған адамды таныстыруға
арналады. Екі абзац аралығында келген сілтеу есімдігі оларды бір-бірімен байланыстыра отырып, алдыңғы
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абзацта айтылған адам атына нұсқайды. Бұл мысалдан байқайтынымыз – есімдіктер күрделі синтаксистер
құрамындағы жеке сөйлемдерді байланыстырумен қатар, абзац аралығындағы байланысты да жүзеге
асырушы болып табылады, сол арқылы мәтін байласымын қамтамасыз етеді.
Дейксис (тура сілтеу) туралы айтқанда, бұл, сол, осы, мұнда, онда, сонда, осында, міне, әне сияқты сілтеу
есімдіктері алғаш тілге оралады, сондай-ақ, олардың осыдан, содан, мұнан, бұдан т.б. тәрізді семантикалық
туындылары да еске түседі.
Сілтеу есімдіктері үшін заттық дейксистің мәні зор. Заттық дейксис қатарында жұмсалатын сілтеу
есімдіктері түрлі тұлғаларды, коммуникативтік актідегі жағдайды, заттар мен құбылыстарды көрсетеді:
Бұл неге қосылмайды? Осы айтсын; Сол қыздар әлі көз алдымда.
Сілтеу есімдіктері уақыттық дейксисте де қолданылады. Уақыттық дейксистік элементтер сөйлеу сәтін,
уақыт аралығын, коммуникативтік актінің уақытқа қатысты іске асуын, яғни мәтіннің, сөйлемнің пайда
болу уақытын көрсетеді: Орға тірелген жеріміз осы шығар; Бұл күндерде осыдан өзге уайымдары жоқ.
Сілтеу есімдіктері кеңістіктік дейксисте кеңінен қолданылады. Кеңістіктік дейксистік элементтер
мәтін пайда болған жерге қатысты белгіленетін үш жақты кеңістіктің мекенін сілтеп көрсетеді: Бұл жақта
жылқының етін жемейді; Көш осы жерде екен, енді бізден құтылмайды; Ауыл әлі сол арада отырған тәрізді .
Кейде мәтіндік дейксисті анафорамен шатастыру да кездеседі. Бұлардың арасындағы айырмашылық
сол – анафоралық (айтылғанды сілтеу) элемент мәтіннің үзіндісі арқылы берілетін ақпаратты көрсетсе,
мәтіндік дейксистік элемент сол үзіндінің өзін тура сілтеп көрсетеді.
Мәтін бөлшектерін байланыстыруда сілтеу есімдіктері екінші компоненттің құрамында келеді де, көбіне
басқа топтағы, әсіресе, сұрау, сілтеу есімдіктерімен тіркесіп келіп, бірінші компонентке сілтейді және де
сондағы ойдың жиынтығын келесі компонентке беруге ықпал етеді. Мысалы: Осы жалғыз моланың тарихы
өте тереңде, міне не туралы жазу қажет; Мен оны Меңтайдың өз аузымен айтуын күткен едім, міне сол
сәт те келіп жеткен сияқты бүгін. Сілтеу есімдіктері өздерінің дейксистік (тура сілтеу) және анафоралық
(айтылғанды сілтеу) қызметінде мәтінде әртүрлі қолданыстарда жұмсалады.
Мәтін байласымы – тек екі сөйлем аралығын ғана қамтымайды, бұл күрделі синтаксистік тұтастықтарды,
абзацтарды, тарауларды да біріктіретін категория. Мәтін ішіндегі сөйлемдердің іргелес байласымы өзара
іргелес сөйлемдер арасында жүзеге асса, араларында бір не бірнеше сөйлем орналасқан синтаксистік
бірліктер арасында алшақ байласым түрі жүзеге асады. Іргелес және алшақ байласым түрлері мәтін
бөліктерін бір мағыналық-құрылымдық тұтасымға ұйымдастыруда үлкен қызмет атқарады. Мәтіндегі
байласымды жүзеге асырушы лексика-грамматикалық амал-тәсілдер – есімдік, тәуелдік жалғау, үстеу,
шылау, қыстырма, синоним, антоним сөздер, етістіктің бірыңғай шақ тұлғасы, синтаксистік параллельдік,
қайталаулар т.б.
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ДИАЛОГТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ-КОММУНИКАТИВТІК АСПЕКТІСІ

Мақалада диалог – тілдік коммуникативтік бірлік ретінде қарастырылады. Диалогті зерттеудің лингвистикалық
аспектілері, диалог пен монологтің арақатынасы сияқты мәселелер қамтылған.
Кілт сөздер: диалог, дискурс, монолог, полилог, прагматика, сөйлеу актісі, комуникативтік жағдаят
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Диалог - адамдардың сөйлесімдік өзара әрекеттестігіне негізделген қатынастың бір түрі. Кейінгі уақыттарда
диалог теориясы лингвистикада белсенді зерттеле бастады. Диалогтың күрделілігі мен көпаспектілігіне
мысал ретінде оның лингвистикалық анализін жасауда әлеуметтану, әдебиеттану, антропология, философия
тәрізді ғылым материалдарын пайдалануды көрсетуге болады.
ХХ ғасырдың 20-40 жылдары орыс тіл білімінде диалог теориясының негізі Л.В. Щерба [1], Л.П.
Якубинский, Г.О. Винокур, В.В. Виноградова, М.М. Бахтиннің еңбектерінде қаланды. Бұл зерттеулерде диалог
тілдік қатынастың, тілдің өмір сүруінің, адамдардың әлеммен қатынасының бір түрі ретінде талданған.
Қазіргі орыс тіл білімінде диалог тіл білімінің коммуникация теориясы, прагмалингвистика, мәтін
лингвистикасы, синтаксис, стилистика, психолингвистика, әлеуметтік лингвистика тәрізді салаларының
зерттеу әні болып табылады. Қазіргі заманғы шетел тіл білімінде диалогті зерттейтін үш бағыт бар: «диалогтің
жеке анализі»; «тіл этнографиясы»;«дискурстық талдау».
Диалогті зерттеудің өзектілігіне диалог пен дискурстың, диалог пен монологтың арақатынасы, диалогтің
мәтін типі ретіндегі өзіндік ерекшелігі сияқты дау тудыратын мәселелерді мысалға алуға болады.
Дәстүрлі лингвистикада диалогтік сөйлесім монологтың өзіндік ерекше белгілерімен қарама қарсы
қойылды. Диалог екі тараптың тікелей пікір алмасуы, ал монолог-сөйлеушінің өзіне бағытталған, басқа
тараптың қатынасына негізделмеген сөйлесімнің түрі ретінде анықталды. Кейін, А.Стельмашук «диалог
тілі» және «монолог тілі» терминдерін негізгі сөйлесім формасының түріне телісе, «диалог», «монолог»
терминдерін аталған сөйлесім түрлерінің көркем әдеби репрезентациясына жатқызды. Бұл аталған еңбекте
«диалог» және «диалог тілі» терминдері синоним ретінде қолданылды.
Диалог асимметрияға негізделеді, яғни біріншіден, қатысушылардың белсенді (сөйлеуші) және
пассивтілігінің (тыңдаушы) кезектесе өзгеруімен айқындалады; екіншіден, диалог қысқа, кенеттен туатын
айтылымдардан құралады және әрбір айтылым келесі екіншісіне себепші болады. Дискреттілік - ақпаратты
бөлшектеп айту қабілеттілігі және барлық диалогтік жүйенің негізгі заңы (Ю.М. Лотман).
Диалог тіліне мүдіру, іркілу, бүкпелеу, грамматикалық формаларды қысқарту, белсенді, мәнді ым-ишара,
көп тақырыптылық, бір қатысушының белсенділігі мен екіншісінің пассивтілігі тән. Сөйлеушінің сөздері
алдын ала ойластырылған, кең тақырыпты бірлікте болады.
Қазіргі лингвистикалық зерттеулерде монолог пен диалогтің арақатынасы туралы бір шешімге келе
алмауда, бұл классификацияның күрделілігімен, өзара ұқсастығымен байланысты. Диалог тілдік қатынастың
дамуында доминанттық қызмет атқарады. Диалогқа қарасты монолог екінші орында, себебі, монолог диалогтің
мағыналық өрістелуі, басқаша айтқанда, шағын диалог. Сонымен қатар, диалогті кең мағынада зерттесе,
монолог пен диалогтың айырмашылығын бірден білуге болады (И.Н. Сметюк). Бірақ, А.П. Семененко,
монологті диалогтің қысқартылған түрі емес, қарым-қатынастың ерекше бір түрі екенін дәлелдеді. Монологтік
қатынастың белгілерін анықтауда, монологті диалогтен негізгі ерекшелігі қатысушылардың коммуникативті
теңдік\теңсіздік белгісін алға тартты.
«Полилог» ұғымы диалог пен монологке қарағанда аз зерттелген. Полилогті диалогтен ерекшелейтін
негізгі критерийі -қатысушылардың саны, ол екіден жоғары болуы тиіс. Белсенді рөлге бірнеше үміткердің
болуы, рөлдің жиі ауысуы - оның қатынас диапазонының кеңдігін айқындайды (К.А. Филиппов). Бірақ,
сөйлеуші репликасының бағытталуы (бір не бірнеше адресатқа), оның механизмі анық болмайды. М. Макаров
диалог және полилогті екі және көп жақты диалог деп айту дұрысырақ деп есептейді [2].
Қазіргі таңда отандық тіл білімінде тілдік қатынастың түрі ретінде «дискурс» термині қолданылып жүр,
және оқиғалы аспектіде алынған мәтін, мақсатқа бағытталған әрекет сияқты қаралатын сөйлесім, адамдардың
әрекеттестіктеріне қатысушы және оларды жасаушы механизм ретіндегі компонент сияқты анықталады.
Сондықтан, спонтандық диалогке қатысты «дискурс», «диалогтік дискурс» термині қолданылуы мүмкін (Н.И.
Формановская), ал көркем мәтінге «дискурс» ұғымы сәйкес келмейді (М.Я. Дымарский). Бірақ, осыған ұқсас
көзқарастар өзге де зерттеулерде берілген (И.А. Сыров, В.А. Шаймиев). «Дискурс» терминін түсіндірудегі
көп ойлылық, бізге диссертациялық зерттеулерде «диалог» терминін көркем әдебиет тілінде диалогтық
қарым қатынасты тудыратын және эстетикалық функцияны иелетін компонент ретінде, дәстүр бойынша
қолдануға рұқсат етеді. Сәйкесінше, «монолог» өзіне-өзі не өзгеге бағытталған, эстетикалық қызметке ие
көркем әдебиет тілінің компоненті сияқты анықталады.
Дисскуссиялық ғылыми ізденістерде диалогтың мәтіндік статусы мәселесі қарастырылады. О.Б. Сиротина,
ауызекі сөйлеу тілінің ақпараттық қызметінен гөрі коммуникативтік қызметінің басым болуына байланысты
жазба мәтіні болмайтынын анықтады. Бірақ көптеген ғылыми жұмыстардың зерттеу объектісі диалогтік мәтін
болады (И.Н. Борисова, Н.А. Купина, Т.В. Матвеева.). А.А. Будный «Диалог-не только вопросы и поиски
ответов, не только обмен реплииками, но и те, кто в этом диалоге участвует, это поистине текст в лицах» деп
диалогке өзіндік анықтама беруі кездейсоқ емес.
Диалогтың мәтіндік статусын танытатын факторларға қатысушылардың құрам тұрақтылығы, бүтіндік,
реплиикалардың референтті және мағыналық қисындылығы, және қисындылықты білдіретін тілдік
көрсеткішердің болуы жатады.
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Диалогтан монологтың негізгі принципті айырмашылығы- субъектілердің коммуникативтік рөлдермен
(сөйлеуші- адресат) алмасып мәтін жасауы. Диалог мәтіні екі не бірнеше бірде сөйлеуші, бірде тыңдаушы
рөлдегі қатысушылардың сөйлесу актісі кезіндегі сөйлемдерінің баламалы сөйлемдерінен құралады.
Монологта субъектілердің тек біреуі ғана мәтін құрастырушы жақ болса, екінші қатысушы-адресат немесе
реципиент, ол кейде ойланып, кейде жауап қатпауы мүмкін.
«Монолог», «диалог», «полилог» терминдерінің арақатынасы сөйлеушілердің санына байланысты:
монолог- жеке адамның өзіндік сөйлесімі, ішкі ойы; диалог-екі адамның кезектесе сөйлесуі; полилог- бірнеше
адамның өзара кезектесе сөйлесуі.
Қазіргі заман лингвистикасында диалогті зерттеудің семантика-құрылымдық, функционалдыкоммуникативті және стилистикалық аспектісі белгіленген. Бір жағынан, диалог, бірнеше қатысушылардың
кезектесе қолданылатын өзара мағыналық және синтаксистік қатынаста байланысқан репликасынан
құралады, яғни, іштей семантика-синтаксистік бірлікте болады. Екінші жағынан, диалог құрылысында
функционалды-коммуникативті қызмет көрініс табады, мысалы, сөйлесім әрекеті, сөйлеушілердің оған
реакциясы. Сондықтан, сөйлесімдік әрекет ретіндегі диалог адамның жалпы прагматикалық іс-әрекетімен
тығыз байланысты. Үшіншіден, диалог көркем әдебиет мәтінінің композиция- стилистикалық құрылымының
компоненті ретінде лингвоэстетикалық талдаудың объектісі болады.
Диалогті зерттеудің аспектілерін белгілеуде шарттылық мәнге ие, өйткені жоғарыда аталған бір-бірімен өте
тығыз байланыста. Диалогті зерттеудің семантика-құрылымдық аспектісі диалогты ерекше тілдік құрылым
ретінде қарастырады. Бұл аспекті бойынша, диалог- жинақталған құрылымды білдіретін сөйлесім түрі.
Диалог анализі диалогтың ең кішкене құрылымдық бірлігін анықтады, оған реплика, репликаның бағытын
анықтайтын диалогтік коммуникативтік бірлікті жатқызады. Диалогты үңіле зерттеу диалогтың репликалық
байланыс құралдары ретінде екпін және өзекті мүшелеуді жатқызуға болады деген қорытынды жасады (В.В.
Бабайцева, Н.И. Теплицкая).
Диалог репликалардың тек құрылымдық қана емес, сонымен тақырыптық бірлігін де көрсетеді. Ауызекі
сөйлеу тілінің диалогін зерттеу барысында жағдайға, тақырыпқа, екінші тарапқа, айтылу түріне қарай
диалогтың типі мен құрылымының түрлі болатынын анықтады. Репликалардың логикалық арақатынасы,
диалогтың толық және аяқталғандығына, рөлдердің бөлінуіне қарай диалогтың құрылымдық түрлері
белгіленген (Ю.М. Скребнев, Е.А. Земская, О.А. Лаптева, М.К. Милых).
Диалогтің құрылымы және семантикасын есепке ала отырып зерттеу бір сөйлеушінің репликаны бастап, ал
екіншісі дәл сол репликаны аяқтап бірігуінен қалыптасқан диалогтың құрылу мәселесінің шешімін болжайды.
Өзара салыстырмалы ұқсас құрылымдардың болуы диалогтегі сөйлесімдердің өңделуі мен туындауы туралы
қызықты сұрақтардың қатарын қоюға мүмкіндік береді ( Л.А. Гренобль, Дж .Лернер, Х. Сакс.).
Диалог концепциясы оның тек лингвистикалық ерекшелігін ғана емес, сонымен қатар функционалды
коммуникативті ерекшелігін болжайды. Сол себепті, қазіргі заман лингвистикасында диалогқа тілдік қатынас
теориясы, тілдік коммуникация теорясы, прагматика, тілдік акт, тілдік жанр теориясы позициясынан ерекше
көңіл аударылады.
Диалогтің функционалды коммуникативті аспектісі бойынша сипаттауда адамның тілдік қатынасының
кез-келген үлгілерін есепке алмай зерттеу мүмкін емес.
Диалог екі коммуниканттың тілдік қатынасының өнімі және процесс ретінде қалыптасады. Ол мыналарды
ескеруі қажет:
1. сөйлеушінің әлем туралы білімі, интенция, бағалауы;
2.
адресаттың осындай білімге ие болуы;
3.
адресаттың статус пен әлеуметтік ролге бағдары нәтижесінде, тілдік коммуникация тұрғысынан
алғанда, ауызекі коммуникативтік тікелей сөйлесімді білдіретін күрделі тілдік туынды.
Функционалды коммуникативті аспект диалогты сипаттау үшін түрлі терминдерді қолданады. Мысалы,
коммуникативті (тілдік) жағдай, тілдік акт, тілдік стратегия, тілдік әдіс, тілдік жанр т.б. Тілдің коммуникация
теориясы аясында коммуникативтік жағдайдың модельдену мәселесі қарастырылады.
«Жағдаят» терминін көп түрлі қолданады. Оны түсінудің екі аспектісі ерекшеленеді. Біріншіден, жағдаят
- тілдік құралдармен сипатталатын объектінің шындығы. Мұндай жағдаятты денотативті дейді. Екіншіден,
жағдаят ойды іске асырудың шарты, жағдайы (мақсаты), ол динотативтіге қарағанда сөйлеушінің сөйлеу
кезіндегі жағдайын қосып қарастырғандықтан оны коммуникативті деп атаймыз (Т.А. ван Дейк, В.З.
Демьянков) [3], [4].
Коммуникативті жағдаят - диалогті туғызатын шарт, жүйе қалыптастырушы фактор. Коммуникативтік
жағдаяттың бірінші шарты- диалогтік жауап қайтару.
Кез-келген коммуникативтік үдерістің ақпараттық-психологиялық ықпалы болады. Диалог барысында
прагматикалық мақсатқа жету үшін, барлық сөйленіс тактикасы мен аялық білімді жұмсауға, тіпті эмоция
мен аффектіні жеткізуге мәжбүр етеді. Қазақ сөйлеу тілі лексикасындағы эмоционалды-экспрессивті
сөздердің жасалу жолдары, айырымдық белгілері мен функционалдық ерекшеліктері Ш.И. Нұрғожинаның
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В статье диалог – рассматривается как единое целое. Лингвистические аспекты исследовательского диалога
охватывают такие вопросы, как отношение диалога и монолога.
Ключевые слова: диалог, дискурс, монолог, Полилог, прагматика, речевой акт, коммуникативная ситуация
In article dialogue – is considered as a unit. Linguistic aspects of the research dialogue covered such issues as the
relationship of dialogue and monologue.
Keywords: dialogue, discourse monologue, polylog, pragmatics, speech act, communicative situation
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КӨНЕ ЕСІМДЕРДІҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ КӨПТІК ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ КӨПТІК ҰҒЫМ КӨРСЕТКІШТЕРІ
Мақалада қазақ есімдерінің құрамындағы көптік жалғау мен көптік мағына тудырушы лексика-грамматикалық
тәсілдердің лингистикалық ерекшеліктері сөз болады. Олардың қазақ антропонимжасамындағы орны айқындалып,
түркі тілдеріндегі нұсқаларын салыстыру арқылы этимологиялық негіздеріне талдаулар жасалады.
Қазақ есімдерінің құрамынағы көптік жалғау мен көптік ұғымдарды білдіретін қосымшалардың мағынасы арқылы
жеткен ақпараттарда дыбыстық тұлғаның эволюциялық даму ерекшеліктері көрінеді. Автор осы мәселелерге
талдаулар жасай келе антропонимдер құрамындағы ескі қазақ тілінің элементтерін анықтауға назар аударады.
Кілт сөздер: Антропоним, этноним, морфологиялық құрылым, тарихи негіз, көптік жалғау, көптік ұғым,
азербайжан, қырым татары, эвен тілі, эвенк тілі, якут тілі, моңғол тілі, қалмақ тілі, бурят тілі, тұңғыс-манчжур
тілі, алтай тілі, тува тілі, улъч тілі.

Тарихи грамматика бойынша зерттеулерінде тіл мамандары негізінен жалпы есімдерге көбірек арқа
сүйейді. Ал көне элементтер сөздік қордың барлық салаларында кездеседі. Соның ішінде қазақ тіліндегі
кісі есімдерінің құрамындағы қосымшалардың табиғатына талдаулар жасаудың өзіндік ерекшеліктері бар.
Кісі есімдерінің атауыштық табиғатындағы еркелету, құрметтеу мәні морфологиялық құрылымына өзіндік
ықпал етеді. Этнолингвистикалық тұрғыдан алағанда солай болғанмен, таза тілдік құрылым ретінде бұл
қосымшалар еркелету (кішірейту) және көптік (құрметтеу) мәнді қосымшалар деп аталады. Екінші сөзбен
айтқанда бұл екеуінің тарихы тереңнен басталады, дербес мәнге ие бола келіп қазіргі кезде лингвистикалық
терминдерге айналған. Қазақ есімдерінің құрамындағы көптік жалғаулар мен көптік ұғымдарды таңбалаушы
қосымшаларды тарихы тереңірек зерттеулерді талап етеді.
Көптік жалғауына байланысты антропонимдер жөнінде сөз қозғағанда, оны бүгінгі тіліміздегі -лар
(-лер), -дар (-дер), -тар (тер) тұлғаларына байланысты ғана қарастырар болсақ, толық мәнінде сырын аша
алмаған болар едік. Себебі тарихи тұрғыдан бұл жалғаудың мұнан өзге де дыбыстық нұсқаларының бар
екені анықталып отыр. Мәселеге тереңірек бойлау үшін тек көптік жалғауы төңірегінде ғана шектелмей,
көптік, топтық ұғымдарға да тоқталу қажет секілді. М.Томанов көне ескерткіштерде көптік мән арнайы
жалғаулар арқылы да, яғни морфологиялық тәсіл арқылы және сөздің лексикалық мағынасы, яғни лексикалық
тәсіл арқылы және сөз тіркестері, яғни синтаксистік тәсіл арқылы да берілетіні жөнінде айта келіп, кейбір
сөздердің лексикалық мағынасының өзінде топтасу, жинақтау ұғымының жататынын айтады. [1: 136 б.]. Осы
аталғандарға ұқсас этнонимдердің көптік категорияда немесе көптік жалғауы арқылы жасалуын өзге көптеген
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ғалымдар пікіріне сүйеніп, Т.Жанұзақов былайша топтайды: 1. Жалаң дауыссыз дыбыстардан құралған көне
тұлғалы көптік жалғау көрсеткіштер т (д), с (з). 2. Жиынтық мағынаны білдіретін (кейде көптік жалғау
көрсеткішіне тән саналатын) жұрнақтар: -лы (-лы, -ды (-ді), -ты (-ті), ақ, -ек, -ын, -ін. 3) қазіргі әдеби тілімізде
кеңінен қолданылатын көптік жалғау: -лар, -лер, -дар, -дер, -тар, 4) көптік мағынаны семантикалық жолмен
білдіретін тәсілді жатқызамыз [2: 9 б.]. Осы топтауларға сүйене отырып, қазіргі антропонимдер құрамындағы
оның көріністеріне тоқталып көрелік. Ғалымның көрсетуі бойынша жалаң дауыссыз дыбыстардан құралған
жалғау көрсеткіштері көне этнонимдер құрамында сақталған [2: 11 б.] Мұндай этнонимдер антропонимге
айналып, қазіргі тілімізден қолданыс тауып отыр. Мысалы: Дулат, Төлеңгіт, Маңғытай, Жанысбек, Байыс
секілді кісі аттары бар. Аталған антропонимдердің тарихына үңілгенде бастау көздерінің сонау монғол,
тұңғыс-манчжур тілдеріне барып тірелетінін көреміз. Әуелі т (д) қосымшалары, моңғол тілінде нөхөр –
жолдас, дос, нөхөд – жолдастар, достар [3: 342 б.]; ноен ‹жоян, төре› — ноед ‹төрелер› [3: 816 б.] қалмақ
тілінде -д қосымшасы -уд, -үд, -муд, -мүд, -чуд, -чүд түрінде де сақталған. Мысалы, одн ‹звезда› -одд; бичг
‹письмо› бичгуд; нөкд ‹друг› – нөкмүд; баячуд ‹богачи› [4: 38 б.]. Бурят тілінде -д қосымшасының -ууд,- үүд,нууд, -нүүд, -гууд, гүүд секілді түрлері бар. Мысалы, ноед «начальники», адуунууд ‹табуны›, гарнууд ‹руки›
[5: 20 б.]. Бұл қосымша түркі тілдерінде де сақталған. Якут тілінде зат есімдерге көптік жалғау жалғанғанда,
сөздің түбіріне т дыбысының қосылып айтылуы көптік ұғымды білдірудің белгісі деген болжамға жетелейді.
Мысалы: уол (уолан ‹юноша›) уолаттар, ‹юноши, ер ‹муж› – эрэттер «мужья» (др. тюрк. аран ‹мужчина›)
образаует форму множественного числа с переходом конечных н, р, в, т; доғоттор, хотуттар, тойоттор гор
‹друг›, хотун ‹почетная женщина, хозяйка›, тойон ‹господин, начальник›). Последние два слова встречаются
и в форме хотут «госпоже», тойот ‹господа› [6: 408 б.]. Осындай ғылыми деректерге сүйене отырып, көне
тұлғалы кісі есімдерінің құрамындағы т (д), с (з) қосымшаларының шығу тарихы жөнінде мынандай болжам
жасауға болады. Мысалы, «тегін» сөзінің фонетикалық өзгерістер барысында -н орнына -т жалғауын жалғап
(тегін~тегіт~егіт~йегіт~жігіт), «жігіт» тұлғасында қалыптасқаны тіл мамандары арасында белгілі. Ал
осы сөзден Байжігіт, Жігітбек, Жігітек, Молжігіт, Нұржігіт антропонимдері қалыптасып отыр. Көне түркі
ерткіштерінде осындай ерекшелік сонымен қатар, тархан титулының көпше түрде «тарқат» тұлғасында
кездесуінен байқалады. Соңғы -н дыбысының т-ға айналуы қазіргі тілімізде қатар қолданылып жүрген
мынандай антропонимдерде бар. Мысалы, Айман – Аймат, Арман – Армат, Байман – Баймат (Баян-Баят). Осы
антропонимдердің екінші сыңары жөнінде ман//мен, бан//бен этникалық термин бе, әлде жеке мағыналы сөз
бе, болмаса көптік жалғауының көрсеткіші ме деген ой таласы бар [7: 15 б.]. Ал көптік мәнді -т қосымшасы
қазіргі кезде аталған кісі есімдерінің құрамында еркелету мәніне ауысқан.
-т қосымшасының көптік ұғымды білдіруі якут тіліндегі ашық рай категориясынан да байқалады. І жақ
жекеше: ылабын ‹аламын›, диибин ‹айтамын›; көпше: ылабыт ‹аламыз›, диибит ‹айтамыз› [6: 415 б.]. Қазақ
тілімен салыстырғанда т~з сәйкестігі шығады.
-с (з) қосымшасының да түпкі тегі моңғол, түңғыс-мончжур тілдерімен байланысты. Қалмақ тілінде
көптік мағынадағы -с харадас ‹ласточки›, домбс ‹чайники›, эргс ‹берега› [4: 37 б.]; нанай тілінде сал/сэл
огдасал ‹лодки›, дэрэсэл ‹столы› [8,133 б.]; ороч тілінде -са(г) / -сэ(г) / -со(г) н›æ ‹человек› —н›æ + са ‹люди›
[9, 195 б.] тұлғаларында қолданылады.
Ерте дәуірлерде -с(-з) қосымшаларының көптік жалғауы қызметін атқарғаны (жіктік, тәуелдік I ж. -мыз,
-міз) жалғаулардың құрамынан да байқалады және осыған ұқсас пікір М.Қашқарида кездеседі. “-ыңыз
негізінен көптік мағынаны білдіретін қосымша. Оғыздар «ы» үнемі көптік мағынада қолданады: бардыңыз
деген бәріңіз бардыңыз дегенді білдіреді» [10, 112 б.]. Демек, II жақ сыпайы түрде қолданылатын жіктік
(тәуелдік) жалғауының түпкі тегі көптік жалғауымен байланысты. Мұнан көптік мәндегі этнонимдердің
кейін жалқы есімге айналуы секілді мағыналық өзгерістерді байқауға болады. Мысалы, Т.Жанұзақов «Қазақ,
моңғол этнонимдері жаныс, байыс, борас, тоғас, телес, бегіс құрамындағы (с) жалаң дауыссыз көптік жалғау
көрсеткіші, сонымен қатар А.Н.Кононов, Л.Лигетти, Д.Банзаров еңбектерінде дәлелденген оғыз, қырғыз
этнонимдеріндегі де осы қосымша екенін айтады [2, 12 б]. Мұнан басқа да еңбектерде с, з дыбысының көптік
жалғау формасымен байланыстылығы жөніндегі пікірлер кездеседі [11, 78-79б.]. Қазіргі антропонимдер
құрамында аталған этнонимдер — Жаныс, Байыс, Тоғас, Қырғыз этнонимдері өзгеріссіз сақталса, Телес —
Тілеш, Бегіс – Бекіш секілденіп өзгеріске түскен. Мұндай болжамға жетелейтін көне түркі сөздігінде tilä (тілеу,
аңсау) түбірінен тарайтын tiläč [12: 560 б.], bekü (беку, бекіну) түбірінен тарайтын bekič сөздері кездеседі.
Осы екі сөздің де құрамында ортақ етіс жұрнағының бар екені анық. Осы дәлелдерді ұсына отырып, қазіргі
тіліміздегі ортақ етіс ретінде қолданылып жүрген -ыс, -іс, -с жұрнақтарының көне дәуірлерден жеткен көптік
жалғаудың нұсқалары екеніне көз жеткізуге болады.
Тұңғыс-манчжур тілдеріндегі көптік жалғау жұрнағының тағы бір формасы -γ (ғ) арқылы да жинақтық,
көптік мағынаны білдіретін есімдердің жасалатыны байқалады [2, 14 б]. Мұны жіктік жалғауына байланысты
қарастырсақ, зат есімге жалғану арқылы көптік ұғымды білдіру әзірбайжан тілінде сақталған I жақтағы жіктік
жалғауы көпше түрде -ыг, -ик, -үг, -үк тұлғаларында қолданылады. Мысалы, мүәллимик ‹біз мұғалімбіз›,
охучjуг ‹мы читателей› [13, 71 б.]. Қазақ тілінде бұл тек етістік түбірге жалғанатын -лық, -йық түрінде сақталған.
Орхон-енесей жазбаларында, түрік т.б. оңтүстік-батыс тілдерінде қалау рай тұлғаларына жалғанатын көпше
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I жақ қосымшалары: -й/алых [1, 110 б.], осы мағынадағы -алы тұлғасы алтай, тува тілдерінде кездеседі. Бұл
қосымшалар арқылы жасалған антропонимдер: Тыналы, Тұралы, Тоқталы, Шындалы т.б. Кісі есімдерінің
құрамында сақталған бұл қосымшалардың тарихы мен мағынасынан да көптік ұғымдардың көне белгілері
байқалады.
г (к) қосымшалары түркі тілдеріндегі бірінші жақ өткен шақ етістігінің құрамында көптік мәнде жұмсалады.
Қазақ тілінде бұл қатаң -қ (-к) дыбыстарымен беріледі. Кейде ауызекі сөйлеу тіліндегі барыптық, айтыптық,
кейде тіпті осы шақтағы тұрып жатырық, келіп отырық қой! т.б. секілді грамматикалық ерекшеліктердің түпкі
тегінде көптік мағынамен бір байланыстың бары анық. Жедел өткен шақтың жұрнағынан кейін қолданылатын
көптік мәнді -қ жұрнағының антропонимдердегі көрінісі мынандай. Мысалы, Қуандық, Сағындық, Сүйіндік,
Уандық. Осы аталған антропонимдердің қай-қайсысы болсын жинақтаушы топтық мағынада жұмсалып тұр.
-ақ, -ек, -к қосымшалары жөнінде, оның шығу төркіні туралы әртүрлі пікір бар. Кейбір зерттеушілер оны
көптік жалғауының көне түрі деп санаса, екінші біреулері жиынтық, көптік мағынаны білдіретін жұрнақ
деп таниды. Т.Жанұзақов қазақ тілі материалдарында екілік жұптық мағынадағы сөздерге жалғанып
сақталғанын айтады. Мысалы, аяқ, құлақ, сирақ, шынтақ т.б. Хамит тілдерінің бір тобы қауса тілінде көптік
жалғауының жұрнақтары -к, оның варианттары: -ика, -акі, -акаі көптікті, жиынтықты білдіреді [2, 14 б.].
Бұл қосымша сырманақ, шуманақ, қосанақ, анақ секілді этнонимдер мен Қоянақ, Қошақ, Шомақ, Құлмақ,
Бабақ т.б. антропонимдер құрамында кездеседі. Антропонимдер табиғатындағы ерекшелік, ерте дәуірлерден
кісі аты ретінде танылған сөздер уақыт өте келе бастапқы мағынасынан алшақтап, қосымшалық, яғни
тұрақты компоненттік мәнге ие болады. Мысалы, бай, бек, хан секілді зат есімдердің ішінде хан сөзі көне
түркі сөздігінде антропоним компоненті ретінде беріледі [12, 417 б.]. Көне дәуірлерде қаған сөзі де осындай
ерекшелігімен танылған. Кейінгі дәуірлерде қалған екеуінің де мағыналық өзгеріске түскені белгілі. Себебі,
бай, бек компоненттері жалғанған сөздер негізінен кісі атын білдіреді. Осы тұрғыдан келгенде тіліміздегі
антропонимдер құрамындағы мағынасы түсініксіз көптеген қосымшалар осы көненің жалғасы болуға тиіс.
-ақ, -ек қосымшалары арқылы жасалған түбірі түсінікті кісі аттары қазіргі тілімізде біршама. Олар:
а) зат есімге жалғанып, Анақ, Санақ, Кемпірек, Көшек;
ә) сын есімге жалғанып Бошақ, Бөшек, Шанақ;
б) етістікке жалғанып, Кебек, Қашақ, Құрақ, Төлек, Түлек, Бұлғақ секілденіп келеді.
-лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жұрнақтарының мағынасында көптік ұғым жатқаны сөзсіз. Мысалы, Малдыбай,
Қойлыбай, Шалдыбай, Барлыбай, Бұлдыбай.
-лы, -лі жұрнақтарының шығу тарихы жөнінде түрлі дерек, дәлелдерге сүйене отырып, аталған мақаласында
Т.Жанұзақов біршама талдаулар жасаған [2, 158 б.]. Түркі-моңғол, тұңғыс-манчжур тілдеріндегі көптік мәнде
жұмсалатын -л аталған қосымшалардың түпкі тегі болып табылады. Эвенк тілінде -л гора ‹сук› — горал
‹сучья [14, 173 б.]. Эвен тілінде ө ‹скребок› - өл; гид ‹копье› — гидъл [15, 91 б.]. Улъч тілінде сал (і)/ -сэл
(и) мен қатар -л (-і) / -л (и) секілді формалары да бар [16, 154 б.]. Тұңғыс-манчжур тілдерінде -л дыбысынан
басталатынына қарағанда -ды, -ді, -ты, -ті қосымшалары тіліміздің дыбыстық заңдылықтарына сай кейін
пайда болса керек. Грамматика теориясында аталған жұрнақтар жалғанған сөздердің сын есімге айналатыны
анық айқындалған. Сындық белгінің зат немесе құбылысқа қатыстылығын білдіруіне байланысты қатыстық
сын есімнің жұрнағы ретінде танылып, терминдік қолданысқа ие болып отыр. Тілдің даму заңдылықтарына
сәйкес тарихи өзгерістердің нәтижесінде қазір арнайы талдаулар мен түсінік беру арқылы болмаса, сындық
мағынаның астарындағы көптік ұғым көп байқала бермейді. Мысалы, Шалдыбай, Малдыбай, Қойлыбай,
Барлыбай (байлығы көп мағынасында), Бұлдыбай т.б. секілді антропонимдердің ақпараттық аясынан
ең бірінші көптік ұғымнан бұрын сын есімді байқаймыз, бұл қазіргі тілімізде қалыптасқан дағды, яғни
норма ретінде орныққан. Ал Белдібай, Нұрлыбай, Жолдыбай т.б. секілді есімдерде бұл онан да анығырақ
көрінеді. Тілдік норма талаптарына сай қарастарғанда, компоненттерінің негізгі мағынасынан сындық
ерекшеліктер айқындалып, астарындағы көптік ұғым керісінше көмескілене түскен. Әрқайсысына жеке
тоқталар болсақ, белді — мықты (Белдібай), нұрлы — нұр жүзді т.б. (Нұрлыбай), жолды — жолы болғыш
(Жолдыбай) мағыналарында жұмсалып тұр. -лы қосымшасы антропонимжасамда белгілі бір қасиеттің немесе
құндылықтың басымдығын көрсету мақсатында жұмсалады. Осындағы ақпаратқа мән берсек, басымдық пен
көптіктің арасындағы сабақтастық уақыт өте келе айқындалып, екі түрлі мән иеленген. Көне түркі дәуірлерінде
бұл жұрнақтар көпқызметті қолданыстың көрсеткіші болып саналғанмен, қазір қатыстық сын есімге қарай
ойысқан, дегенмен сөз болып отырған екінші жағы да ізсіз жойылып кетпеген. Қазақ тіліндегі көне тұлғалы
антропонимдер құрамында сақталған грамматикалық құралдарды белгілі бір сөз табына телігенде оның
аясындағы ақпараттарға жіті назар аударылуы тиіс.
Ұлттық тіл дами келе құрамындағы грамматкалық құралдардың мағынасы айқындалып, өзіндік
нормалары қалыптасқан. Солардың қатарында көптік жалғауының көрсеткіштері – -лар, -лер, -дар, -дер, -тар,
-тер бар. Ілгеріде аталған қосымшалардан ерекшелігі – қолданылу аясының кеңдігі мен нақтылығы. Белгілі
бір категорияның аясымен ғана шектелмей (мысалы, -з, -қ шақтық тұлғада ғана жұмсалады), сөздерге тікелей
жалғанып, өзіне тән мағына мен төл қызметті жүзеге асырады. Жалқы есімдер құрамында да қолданылады,
соның ішінде этнонимдер мен антропонимдердің жасаулына қатысады. Қазақ шежіресендегі байлар, жандар,
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таздар секілді этнонимдер, сонымен қатар Қыздархан, Байлар, Бегілер, Билер, Гүлдерай, Достар, Ерлер,
Жастарбек, Елдар, Шайдар, Мыңдар, Андар секілденіп келеді. Осы -дар тұлғасына байланысты кейде сыртқы
тұлғалары ұқсағанмен, тәжік тіліндегі «доро» — мейірім мағынасындағы жеке сөз [17: 90 б.] емес пе екен
деген де сауал оралады ойға. Кісі есімдерінің құрамындағы ұқсас тұлғалардың дыбыстық өзгерістердің
нәтижесінде бір-біріне тоғысуы тілде бар құбылыс екені қазірде анықталған жайт [18], дегенмен Байлар,
Бегілер, Билер, Жандарбек, Қыздарбек, Қыздархан т.б. секілді көне тұлғалы, Гүлдерай, Достар, Жастарбек
т.б. секілді кейіннен қалыптасқан, жасалу жолдары айқын жаңа тұлғалар көптік жалғауының антропоним
жасау қызметінде бұрыннан барына және жалғасын тауып келе жатқанын анықтауға мүмкіндік береді.
-лар тұлғасына байланысты тағы бір мәселе моңғол және кейбір түркі тілдерінде сақталған -нар нұсқасы
турасында. Моңғол тілінде, дүү-нар ‹бауырлар›, ах нар ‹ағалар› [3, 81 б.]; Хакас тілінде хозан-нар ‹қояндар›,
тоңнер ‹төбешіктер› [19: 433 б.]; тува тілінде номнар кітаптар› [20: 390 б.]. Тарихи тегі жағынан жақын
тілдердегі мұндай фактілер қазақ есімдерінің тарихына қатысты жаңаша бір болжамдар ұсынады. -нар тұлғасы
жөнінде де нақты пікір айту қиын, өйткені қазір Нартай, Нарша, Наржан секілді антропонимдер қандай
мағынада қолданылғанына қарамай, белгілі бір атауды білдіріп тұрғаны анық. Себебі, қосымша ешқашан
бірінші орында тұра алмайды. Екінші орында тұруы да оның көптік жалғауы екенін дәлелдеуге дәрменсіз.
Алайда, бір сөздің түбірінде екі варианттың да (-дар, -нар) кездесуі оларды синонимдік сыңарларға көбірек
ұқсатады. Мысалы, Ернар-Ердар, Елнар-Елдар, Гүлнар-Гүлдер(ай) т.б. Мұнымен қатар ілгеріде аталған
моңғол тіліндегі ахнар (ағалар) мен қазақ есімі – Ағнардың дыбыстық тұлғаларындағы ұқсастық, көнеден
сақталған осы көптік жалғауы емес пе екен дейтін ойға жетелейді. Қазақ тіліндегі Ағнар мен Ағдар(бек)
есімдерінің қатар қолданылуын да кездейсоқтық деп бағалай салуға болмайды. Антропонимдік қордағы
Ернар, Елнар, Ағнар, Бабанар, Гүлнар т.б. есімдерінің екінші компонентін көбіне «нар» (атан түйе) және
«гүлдің нәрі» мағынасында да түсіну бар. Нар қазақ ұғымында «алып күш иесі, зор, жүк арқалаушы» дегенді
білдіреді. Егер мәселеге ілгерідегі «мықты, басымдық» пен көптік ұғымның өзара сабақтастығы тұрғысынан
келсек, нар сөзінің мағынасында да көптік ұғымымен қандай да бір байланыстың барын жоққа шығара
алмаймыз. Антропонимдер құрамындағы бұл қосымшаның дыбыстық тұлғасында түрлі көнерген мағыналық
элементтердің сақталғаны байқалады, соның бірі – көптік ұғымы болып табылады.
Көптік ұғымды арнайы жалғаулармен қатар мағыналық жолдармен білдіретін сөздер бар. Кісі есімдерінің
қолданысында да соның көріністері көптеп кездеседі. Даралауға келмейтін, жалпылауыштық мәнді белгілі
бір сөздердің көптік мәнде қолданылуы ертеден келе жатқан тілдік ерекшелік болса керек, өйткені бұл
тек қазақ тілінде ғана емес, жалпы түркі тілдерінде бар құбылыс әрі кей тілдерде түрлі ерекшеліктерге ие.
Мысалы, әзірбайжан тілінде ат (жылқы) топтық ұғымды білдіреді. [13: 70 б.]. Қырым-татар тіліндегі айван
(хайуан), коьз (глаза) сөздерін осы топқа жатқызуға болады [22, 239 б.]. Ал қазақ тілінде шөп, шаш, су т.б.
көптеген сөздерге көптік жалғауы жалғанбайды. Осы тұрғыдан келгенде Дауылбай, Теңізбай, Шалғынбай,
Шүйгінбай тектес антропонимдердің мағынасында көптік ұғымның жатқанын шамалауға болады. Сонымен
қатар адамдар арасында ерекше қасиетімен есте қалып, жалпы есімге айналған кісі атарының мағынасында
жинақтауыштық қабілет пайда болады. Қожанасыр, Алдаркөсе, Судыр Ахмет халық арасында әпенделік пен
өтірікшіліктің типтік бейнесіне айналған.
Кез келген этнонимнің қолданысында жинақтауыштық қызмет басым, осыдан келіп ол жалпылауыштық
атау ретінде қалыптасқан. Кісі есімдері, соның ішінде этноним мәселесіне зерттеу жүргізген ғалымдар оларды
топтық атаулар деп таниды. Ономастика ғылымында антропонимер мен этнонимдердің ара жігі айқын, бірбірінен бөлек қаралады. Мысалы, этнонимге берілген анықтамадан оның ру, тайпа, халық, ел (құрамына
адамдарды топтастырған) атауы екенін білеміз. Алайда қазақ халқының дәстүрлі түсінігінде мұның өзіндік
ерекшелігі бар, яғни олар өзара сабақтасып жатады. Әрі кісі есімі, әрі ру атауы ретінде қолданылады.
Қазақылық менталитетте өзіндік орын иеленетін «бір атаның балалары» дейтін түсінікте әрі даралауыштық,
әрі жинақтауыштық мән бар – атасының аты әрі антропоним, әрі этноним ретінде қолданылады. Осы орайда
оларды антропоэтноним терминімен атау қажеттілігі туындайды, яғни этнонимге айналған антропоним.
Осыған керісінше қолданылатын этноантропоним (этнонимнен жасалған антропоним) терминінен өзгешелігі
– ол балаға бірден есім ретінде беріледі де, антропоэтноним араға жылдар салып, уақыт өте келе қалыптасады.
Алайда екі термин арасындағы бұл өзгешелік антропоэтнонимдерді антропоним ретінде талдауда қайшылық
тудырмайды. Лингвистикалық тұрғыдан алғанда құрылымдық жүйесі мен мағынасында сол кездегі
антропонимдік болмысы сақталатын болғандықтан, зерттеудің дереккөзі ретінде қашан да назарға алынады.
Антропоэтнонимдер құрамында көптік мәнді қосымшалар кездеседі және жалпы тілдік табиғаты бойынша
жалпылауыштық, жинақтауыштық қызмет атқарады.
Тілдік талдаулар барысы кісі есімдерінің құрамындағы көптік жалғау көрсеткіштерінен көптік,
жинақтауыштық ұғымдарға дейінгі аралықта антропонимдік ақпараттарды жеткізудің осындай жолдары бар
екенін көрсетіп отыр. Антропонимжасамдағы лексика-грамматикалық тәсілдің ілгеріде аталған жолдары
қазақ есімдерінің тарихи негіздері туралы мәселелердің ішінде көптеген қалтарыстардың барын көрсетеді.
Қосымшалардың тарихы белгілі бір категоряларға тән ерекшеліктері бойынша ғана емес, әрбір дыбыстық
нұсқасының қалыптасу жолдарына жеке тадаулар жасау арқылы да анықтауды талап етеді. Қазақ тіліндегі көне
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тұлғалы кісі аттарының құрамында ерте замандардан жеткен көптеген мағыналық элементтер бар. Лексикаграммтикалық жүйесінің ауқымында сақталған түрлі ақпараттар арқылы да олардың ұзақ уақыттар бойын
қалыптасқан даму эволюциясына болжамадар жасауға болады. Антропонимдер құрамындағы бұлыңғыр
тартқан қосымшалар көненің ізі болып табылады, болашақта алтай тілдері деңгейінде зерттеудің мәні зор.
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Имена людей в казахском языке берет свое начало из древних времен. Каждый грамматический элемент в их составе
проходит своебразный путь становления и имеет свою определенную функцию. В статье ракрываются особенности
окончания множественного числа и лингвистические особенности лексико-грамматических способов обозначения
множественных значений. Наряду с этим, определяется их роль в казахских антропонимообразованиях, анализируются
их этимологические основы путем сравнений различных вариантов в тюркских языках.
Окончания множественного числа и множественного значение в составе антропонимии являются древнейшими
элементами казахского языка. В информации дошедшего до сегоднящнего дня через значение каждого замечается
эволюционное развития звуковой формы. Автор данной статьи, анализируя указанные проблемы, обращает особое
внимание на установление элементов древнего казахского языка в составе антропонимии.
Ключевые слова: Антропоним, этноним, морфологический состав, историческая основа, окончание во
множественном числе, множественное значения, азербайжанский язык, крымско-татарский язык, эвенский язык,
эвенкийский язык, якутский язык, монголский язык, калмыцский язык, бурятский язык, тунгусо-маньчжурский язык,
алтайcкий язык, тувинский язык, улъчский язык.
History of Kazakh people›s names begins with ancient times. Each grammar element contained in it has its own way of working
and its formation. The article deals with the linguistic features of the vocabulary and grammatical approaches of multilingual
and multilingual content in Kazakh names. Their place in Kazakh anthroponyms is determined and their etymological bases are
analyzed by comparing versions of Turkic languages with one another.
Applications for multi-polar and multicultural concepts are the oldest elements that have been preserved in the Kazakh
language for centuries. The information obtained through the meaning of each one is evident in the evolutionary development
of the sound man. By analyzing these issues, the author draws attention to the identification of elements of the ancient Kazakh
language in anthroponyms.
Keywords: Anthroponym, ethnonym, morphological composition, historical basis, ending in plural, multiple values, azerbayjan
language, crimean tatar language, even language, evenk language, yakut language, mongol language, kalmyk language, buryat
language, tungus-manchurian language, altai language, tuvan language, ulch language
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филол. ғыл. канд., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті, Астана қ.

СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ БІРЫҢҒАЙ БАСТАУЫШТАРДЫҢ СТИЛЬДІК
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Мақалада 20-30жылдары қазақ әдебиетінің қалыптасуы мен дамуына үлес қосқан жазушы, ақын Сәкен
Сейфуллиннің шығармаларындағы бірыңғай бастауыштардың қолданылу ерекшеліктері талданады. Автордың
бірыңғай мүшелерді қолданудағы стильдік даралығы, өзге де қайталанбас сөз қолданысы сипатталады.
Түйін сөздер: С.Сейфуллиннің шығармалары бірыңғай бастауыштар, көптік жалғау, зат есім, антоним, қос
сөздер.

«Көркем әдебиеттің әсіресе проза жанрының шын мәніндегі жан-жақты дами бастаған уақыты - 192030 жылдардың арасы. С.Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романы мен «Жер қазғандар», «Бандыны
қуған Хамит» повестері осы алғашқы он жылдықта шықты. Кейіпкердің көңіл-күй жағдайы, табиғат көрінісі
және тіліміздегі әртүрлі бейнелегіш көріктеу құралдары – міне осы үш фактор бұл кезеңдегі прозалық
шығармалардың тілінде өзара ортақ бір стильдік мақсатқа, автор позициясына шебер бағындырылады» [1,
138-б.]. Қазақ әдеби тілі стилистикасы саласында академик Р.Сыздық, М.Серғалиев, Б.Шалабай, т.б. ғалымдар
зерттеулері де елеулі орын алады. Аталмыш ғалымдар еңбектерінде қазақ әдеби тілі стилистикасының
мәселелері жан-жақты қарастырылған. Академик М.Серғалиев зерттеу еңбектерінің бірінде былай
тұжырымдайды: «Бірыңғай мүшелер сөйлем ішінде ойды неше түрлі тәсілмен жеткізуде ерекше қызмет
атқарады. Сөйлемнің бірыңғай мүшелерінің қызметіндегі мағыналық және логикалық қырын айтпағанның
өзінде стильдік қырын арнайы сөз етуге болады. Бірыңғай мүшелер арқылы жалпы суреттеліп отырған
көріністің жекелеген бөліктері, бүтіннің бөлшектері нақтылана түседі. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері ойдың
әр жақты қырларын беруде үлкен стильдік қызмет атқарады, әдеби тілдің барлық стиліне бірдей қолданылатын,
кең дамыған синтаксистік категория. Әсіресе, көркем әдебиетте қолданылу диапазоны өте кең» [2, 216-б.].
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С.Сейфуллин прозалық туындыларында бірыңғай мүшелерді мол қамтып, шығарма көркемдігін, тіл
образдылығын әсем өрнектеп беру үшін қолданады. Халық тұрмысын, ой-арманын, еліміздегі тарихи кезең
оқиғаларын шығармаларының негізгі желісі еткен жазушы халық тілінен нәр алып, оның бай қазынасындағы
әсерлі, мәнді сөздер мен сөйлемдерін құрауда бірыңғай сөйлем мүшелерін ұтымды пайдаланады. С.Сейфуллин
прозалары тілінде кездесетін бірыңғай мүшелердің қолданысынан оларға тән ерекшеліктердің барлығы
дерлік кездеседі. Атап айтқанда, біріншіден, жазушы шығармаларының тілі бірыңғай мүшелерге өте бай.
Екіншіден, бірыңғай мүшелер өзара жалғаулықтармен де, жалғаулықтарсыз да байланысып келіп жұмсала
береді. Үшіншіден, бірыңғай мүшелер сөйлемнің барлық мүшелері болып қолданылады. Төртіншіден,
С.Сейфуллин прозаларында бірыңғайлардың екі, үш, көп мүшелі түрлерінің бәрі де кездеседі. Бесіншіден,
жазушы шығармаларындағы бірыңғайлардың өзіндік стильдік қолданыс ерекшеліктері бар. Осы тұрғыдан
алғанда жазушы шығармасындағы бірыңғай бастауыштардың қолданылу тәсілдері, ерекшеліктері де әр алуан.
Мәселен: Сол малдар өсіп-өнген, мекен қылған жерлер – селеулі далалар, биік таулар, құстары шулаған
айдын көлдер, өлкелі өзендер елестейді (Тар жол тайғақ кешу, 45-б.).
Бұл сөйлемдердегі бірыңғай бастауыштар қатары әр сөйлемнің көлемін кеңейтіп, табиғат көрінісін толық
сипаттап, суреттеу мақсатында ұтымды пайдаланылған. Жазушы шығармаларындағы көптік жалғаулы
бірыңғай бастауыштардың қосымшалы, қосымшасыз қолданысы ықшамдау заңдылығымен тығыз байланысты.
Көптік жалғаудың басты грамматикалық қызметі - көптік мағынаны білдіру болса, стилистикалық қызметі
мен мағынасы одан әлдеқайда кең. Қазақ тілінің стилистикасында көптік жалғаудың 1. жансызға жан бітіру; 2.
қатыстылық ортақтық мәнді білдіру; 3. алдыңғы ойды, сөздерді жинақтау; 4. көп затты санамалаудың олардың
әрқайсысының көп екеніне ерекше мән беру; 5. көптік мағынада жұмсалмайтын сөздер арқылы долбарлау
мәнін беру; 7. жалпылау, топтау, типтеу мәнін беру қызметтері көрсетілген. Жазушы шығармаларында
көптік жалғаудың осы аталған стилистикалық қызметтері кеңінен көрінеді. С.Сейфуллин шығармаларында
бірыңғайларды саралап, ерекше мән бере айтқанда көптік жалғауын әр бірыңғай бастауыштарға жеке-жеке
жалғайды. Мысалы:
Жігіттер, келіншек-қыздар дуылдасып күлді (Айша, 212-б).
Екі жақта төбелер, бұйраттар қалып барады (Тар жол тайғақ кешу, 68- б.)
Әдетте бірыңғай бастауыштардың алғашқылары қосымшасыз беріледі де, тиісті көптік жалғауы
соңғысына жалғанады, бұл – жалпы тілдік норма. Жазушы туындыларында белгілі бір ойды жалпылап айту
керек болғанда көптік жалғауын бірыңғай бастауыштардың бәріне ортақ етіп соңғысына жалғайды. Мысалы:
Бименде, Шәкір, Қоржынбайлар сөйлесіп отыр (Айша, 240-б.).
Табалдырыққа шейін кілем, текеметтер төсеп тастаған (Сол жылдарда, 290-б.).
Күркелерінің қасында бірен-саран қатын-қалаш, бала-шағалар ғана қалған еді. (Жер қазғандар 160-б.).
Осы мысалдарда көптік жалғауының көрсеткіші тек соңғы мүшеге жалғанып ықшамдалған. Бірінші
сөйлемді Бименделер, Шәкірлер, Қоржынбайлар деп құруға болады, бірақ сөйлем стилдік жағынан әдемі
шықпаған болар еді, яғни жазушы көптік жалғауын соңғы бастауышқа жалғау арқылы бәріне ортақ етіп
ықшамдаған. Екінші сөйлемдегі кілем, алаша деген сөздерді жалғаусыз даралап көрсетіп, көптік жалғауын
тек соңғысына жалғап, сөйлемді стильдік жағынан әрлі етіп шығарған. Үшінші сөйлемде қос сөзді бірыңғай
бастауыштар көптік көрсеткішінсіз қолданылған. Бұл жерде қос сөздердің өзі көптік мағынаны білдіреді,
яғни қатын – қалаштар деп қолдануға болар еді, бірақ еркек-әйел сөзінің өзі лексика-семантикалық тәсіл
арқылы көптік мағынада тұрғандықтан жазушы ықшамдаған.
Сәкен туындыларында көптік жалғауын әр бірыңғай бастауышқа жеке- жеке, кейде ықшамдалу
құбылысына сәйкес соңғы сөзге жалғап қолданса, тәуелдік жалғаудың қосымшаларының барлығы болмаса
да, көпшілігі эмоциональды бояуы қанық бола отырып, ерекше стильдік ыңғайда жұмсалады. Мәселен:
Менің әке-шешем, туысқан-туғандарым жоқ (Жер қазғандар, 179-б).
Менің жер астындағы қызуым, ашуым, күйінгенім лезде басыла берді (Жер қазғандар, 69-б.)
Пештерінің мұржалары, мойындары ғана қараяды (Тар жол тайғақ кешу, 265 б.)
Бақташылары, күтушілері, дәрігерлері тұтқындардың өздері (Тар жол тайғақ кешу, 324-б.) .
Алғашқы үш сөйлемде автор тәуелдік жалғауының І жақтық көрсеткішін, соңғы екі сөйлемде тәуелдіктің
ІІІ жақтық жалғауын әр бірыңғайға жеке-жеке жалғап, әр сөзге екпін түсіре санамалап, даралап көрсетеді.
Жазушы туындыларында дерексіз зат есім, жалқы есім, күрделі есімдерден жасалған бірыңғай бастауышты
да ұтымды қолданады. М.Балақаев: «Сөз көркем әдебиет тілінің көріктеу құралы, көркем суреттің бояуы.
Сөздің ондағы нәрі, көріктеу қызметі қаламгердің соларды жұмсай білу шеберлігі деңгейінде танылады.
Сондықтан көркем әдебиет тілінің де бас арқауы сөз. Көркем әдебиетте сөз шеберліктің, көркем суреттің
бейнелеуші материалы болатындықтан, оны ақын, жазушы ұқыптылықпен, қадағалап, талғап қолданады»,дейді [3, 54-б.].
Сәкен прозалары тіліндегі дерексіз зат есімдер мен жалқы есімдерден жасалған бірыңғай бастауыштардың
қолданысы шығармалар мазмұнына ерекше сипат беріп тұр деуге болады. Мысалы: Бұл кісінің тапқыштығы,
қулығы жұрттың бәрінен де асты (Жер қазғандар, 70-б.) Заводтағы бейбастық, бұзықтық, жуликтік, былықұрлық, қулық-сұмдық алдымен осылардан тарайды (Жер қазғандар, 72-б.). Семейдегі «Сарыарқа» газеті,
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Ташкендегі «Бірлік туы» газеті, Астрахандағы «Ұран» деген газет, Орынбордағы «Қазақ» газеті – бәрі де
Омбыдағы үш жүздің бастықтарын сөгіп бақты (Тар жол тайғақ кешу, 231-б.). Сораң да, Қойтас та Арқадағы
таулардың аттары (Тар жол тайғақ кешу, 103-б.). Осы мысалдардағы тапқыштық, қулық; бейбастық, бұзықтық,
былық-ұрлық, қулық-сұмдық ұғымдарын жазушы жағымсыз қасиеттерді ашуда бірыңғай бастауыштар
қызметінде орынды қолданады және жалқы есімдерді де шебер қолдана білген.
Бірыңғай бастауыштардың көркемдік ерекшелігі туралы ғалым М.Шаяхметова: «Жазушылар бірыңғай
бастауыштарды жалаң ғана қолдана салмай, олардың әрқайсысының мағынасына сәйкестеп, олардың мәніне
лайықтап, оладың әрқайсысының алдынан анықтауыштар, яғни эпитеттер қолданып отырады. Мұндағы
мақсат бірыңғай бастауыштарды неғұрлым көркем, тартымды етіп беру және сонымен бірге оқырман сезіміне
дәл, нақты әсер ету»,- дейді [4, 23-б.].
Қаламгердің қай шығармасы болмасын эпитеттерге бай, жазушы шығармаларындағы бірыңғай
бастауыштар жалаң қолданылмай, мағыналарына сәйкес жұмсалады. Мысалы:
Үлкен күдік, үлкен қауіп, қатты сасқандық сезіледі (Тар жол тайғақ кешу, 321-б.).
Оның гүлдей солған жүзі, мұздай қатқан қабағы, терең қайғылы көзі бір ноқатқа қадалып қалған сияқты
(Тар жол тайғақ кешу, 175-б.).
Сарғайған жүз, қайнаған көкірек екі әйелдің зарымен бірге жайнайды ( Айша, 257-б.).
Таяуырақ тыңдағанда ызыңнан көкіректі қарс айырған жасырын күйініш, ащы қасірет естіледі (Тар жол
тайғақ кешу, 420-б.).
Осы сөйлемдердегі үлкен, қатты; гүлдей солған, мұздай қатқан, терең қайғылы; сарғайған, қайнаған;
сөздері бастауыштардың алдында қолданылып оларға ерекше дәлдік пен көркемдік мән үстеп тұр.
Метонимия – атын өзгертіп алмастыру деген мағынаны білдіретін құбылтудың бір түрі. Қазақ тіл білімінде
алғаш анықтама берген А.Байтұрсынұлы: «Арасында жақындығы бар екі нәрсенің атын ауыстырып, бірінің
орнына бірін айту - ауысу, алмастыру деп аталады. Мысалы, «Анау үйдің құдасы келіп жатыр» дейміз. Құда
үйдікі емес, сол үйдегі адамдікі, үй мен үй иесінің арасы жақындығынан, бірінің орнына бірін айтамыз»,деп түсіндірген [5, 159-б.]. Шығармада метонимияны қолдану үшін белгілі дәрежеде шеберлік керек. Әрине,
мұндай шеберлік, бірыңғай бастауыштарды метонимия түрінде қолдану С.Сейфуллин қаламына тән деуге
болады. Мысалы:
Мұндай ескі тұрмыстың жаңа тұрмысқа көшкен ұлы асуда қақтығып жығылғандар, мертіккендер болуға
мүмкін (Тар жол тайғақ кешу, 367-б.). Жазушының мұндағы «қақтығып жығылғандар, мертіккендер» деп
отырғаны – қателесіп, шалыс басқан адамдар.
Жазушы туындыларында кездесетін тілдік – көркемдік табиғатын тереңірек қарастыру үшін тағы да
бірнеше мысалдар арқылы талдау жасау қажеттігі туындайды. Мысалы:
Алдыңғы қос атты шанадағы бір жуандау, ішік киген түлкі тымақты қазақ екен. Смағұл:
Отағасы, бізді біраз жерге шейін мінгізе кетіңіз!- деді. Ішік пен
тымақ қайырылмай өте шықты (Тар жол тайғақ кешу, 351 б.).
Нашар мен момын енді әдемі шабылды (Тар жол тайғақ кешу, 69-б).
Мысалдарда автор ауқатты бай бейнесін «ішік пен тымақ» деп сыртқы бейнесіне сай атаса, «нашар мен момын»
деп кедей, қолы қысқа әлеуметтік топтарды атап, сол шығармаға экспрессивті-эмоциялық бояу беріп тұр.

Антонимдер жалпыхалықтық тілімізде, оның ішінде көркем шығарма тілінде, синонимдерден кейінгі
көбірек қолданылатын сөздер. Жазушы туындыларында бірыңғай бастауыш тұлғасындағы мағыналары
қарама - қарсы антоним ұғымдардың бірыңғай бастауыш болып қолданысы да кездеседі. Бұлай болуы
заңды да, себебі олардың мағыналық табиғатының өзі тіл реңділігін туғызуға арналған десек те болады.
Орыс ғалымы Н.Перетрухин: «Языковые антонимы свободно сочетаются в границах закрытых сочиненных
рядов, как правило, союзных и морфологических однотипных», – деп түйіндейді [6, 30-б.]. Демек, күнделікті
қолданыстағы жалпыға түсінікті сөздер көркем мәтінде айырықша түрленіп, мағынасы кеңейіп, айқындалады.
Ескілік пен жаңалық қан майданға шықты (Тар жол тайғақ кешу, 158- б.).
Қартайған дәуір мен жас дәуір белдесті (Тар жол тайғақ кешу, 112-б.).
Бізге өлген де, тірі жүрген де бәрібір (Тар жол тайғақ кешу, 192-б.).
Осы сөйлемдерде автор ескілік, жаңалық; қартайған дәуір мен жас дәуір; өлген де, тірі жүрген де деген
сөздерді бірыңғай бастауыштар қызметінде қолданып, зат пен құбылыстың қарама-қарсылық қасиетін
көрсетуде шеберлік танытады.
Сәкеннің прозалық туындыларының тағы бір көңіл аударарлық жері - оның тіліндегі қос сөздердің мол
болып бірыңғай бастауыштар қызметінде ұтымды жұмсалуы. Мысалы:
Еркек - әйел, бала - шағалар қотанның шетінде жиналып отырды (Тар жол тайғақ кешу, 371-б.).
Айнала - төңірек, жер - дүние, жан - жануар, жердегі өсімдік қазір маужырап, марғау тартып тұрған тәрізді
(Жер қазғандар, 38-б.).
Жиылыс - митинг, талас - тартыстар жиіленді (Тар жол тайғақ кешу, 54-б.).
Қос сөздерден жасалған бірыңғай мүшелердің эмоционалды әсері мейлінше айқынырақ білінеді. Жазушы
бірыңғай бастауыштар қызметінде қос сөздерді қолдана отырып айтатын ойын ұтымды жеткізе білген.
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М.Шаяхметова: «Көркем әдебиет стилінде бірыңғай мүшелі сөйлемдердің экспрессивтік ролі тек оның
мағынасымен, байланысу тәсілдерімен ғана емес, сонымен қатар компоненттерінің санына да байланысты»,дейді [4, 19-б.]
Сөйлем ішіндегі бірыңғай мүшелер қатары құрамына қарай қос мүшелі, үш мүшелі, көп мүшелі
болып келеді. Автордың шығармалары тілінен көп мүшелі бірыңғай бастауыштардың жалғаулықсыз және
жалғаулықтармен байланысып келген түрлерін де кездестіруге болады. Мәселен: Дала, ой, бұйрат, адыр,
таулар сұрғылт тартып біртүрлі сүйкімсіз қожырағандай (Тар жол тайғақ кешу, 395-б.)
Белестер де, ойпаңдар да, далалар да, бұта-өсімдіктер де көкпеңбек, жасыл бояудай (Тар жол тайғақ кешу,
39-б.).
Доктор да, юрист те, полковник те, чиновник те, агроном да, пропорщик те мұнда - міне осының бәрі осы
Жымпиты уезінде туған (Тар жол тайғақ кешу, 137-б.).
Алғашқы сөйлемдегі көп мүшелі бірыңғай бастауыштар санамалау, нақтылау мәнін үстемелесе, соңғы екі
сөйлемдегі бірыңғай бастауыштар жинақтау, тұйықтау мағынасын үстемелеп тұр.
Сонымен, С.Сейфуллин шығармаларында бірыңғай бастауыштарды эпитет, метонимия, синонимдер мен
қос сөздер түрінде мол, әрі ұтымды қолданады.
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В данной статье анализируются особенности стилистического использования однородных подлежащих в
произведениях писателя С.Сейфуллина, внесшего значительный вклад в развитие казахской литературы. Также в
сататье тщательно анализируется структура языкового материала.
This article analyzes the features of the stylistic use of homogeneous subjects in the works of the writer S. Seifullin, who
made a significant contribution to the development of Kazakh literature. The structure of the language material is also carefully
analyzed in the article.
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ШАЛ АҚЫН ТОЛҒАУЛАРЫНДАҒЫ
ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАНЫМ ЖӘНЕ БЕЙНЕЛІЛІК

Мақалада Шал ақын толғауларының мазмұндық-тақырыптық ерекшеліктері қарастырылады. Осы орайда
ақынның суреткерлік шеберлігі талданып, тұжырымдар жасалады.
Түйін сөздер: жырау, көркемдік ерекшеліктер, шеберлік, сарын, философиялық таным, ел бірлігі, дәстүр.
ХVІІІ ғасырда жасаған ақындар қатарынан шығармалары да, өмірбаяндық деректері де бүгінге дейін біршама
толығырақ жеткені – Шал ақын (Тілеуке) Құлекеұлы.
Абылай ханның сенімді серігі, елге сөзі өтімді Құлеке батырдың ұрпағы Тілеуке 1748 жылы Көкшетау өңірінде
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дүниеге келген. Бала кезінен ел әңгімесіне қанығып, би-шешендер мен жыраулардың сөздерін құлағына сіңіріп өскен
Тілеуке он бес жасқа бет бұрған шағында-ақ ақындық аты жайылып, алғашқы өлеңдерінің өзінде көшелі ойларымен
танылғандықтан, ел арасында Шал ақын аталып кетеді [1].
Ойы өрісті, өткір тілді ақынның өлеңдері мен толғаулары кезінде Шоқан Уәлихановтың назарына іліккен. Ұлы ғалым
өз жазбаларының бірінде Атығай руының Бейімбет тармағынан шыққан Шал деген ақын болғанын айта келіп, оның ел
тарихынан сөз өрбітіп, эпикалық шығармаларымен әйгіленген жырау болғанын көрсетеді.
Ал Шал ақынның басылым бетін көрген алғашқы туындысы – 1929 жылы «Жаңа әдебиет» журналының 5-санында
жарияланған «Он бес деген жасым-ай» деп басталатын толғауы.
«Он бестегі жасым-ай,
Жарға ойнаған лақтай.
Жиырмадағы жасым-ай,
Көлге біткен құрақтай.
...Жетпіс жасқа келгенде
Қараңғы тұман түн екен.
Сексен жасқа келгенде
Қазулы тұрған көр екен.
Тоқсан жасқа келгенде
Өлімнен басқа жоқ екен», [2, 145] – деп келетін бұл толғауы Шал ақын шығармашылығына жыраулық дәстүр
мен ақындық поэзия сипаттарының қай-қайсы да етене болғанын аңғартады.
Шынында да, шығармаларының дені ақындық поэзия үлгісінде болғанымен, Шал ақын өзіне дейінгі жыраулар
дәстүрін де жатсынбай, көптеген жыр-толғаулар шығарған. Оның дәстүрлі үлгідегі толғаулары көтерген проблемалары,
көркемдік мазмұны мен пішіндік жаратылысы тұрғысынан жыраулар поэзиясымен үндес. Мәселен, ақынның:
«Арғымақ ат кімде жоқ,
Міне алмасаң атша жоқ.
Ағайын-туған кімде жоқ,
Сыйласпасаң жатша жоқ.
...Қамқа тонның тозғанын
Көп жасаған қарт білер,
Ағайынның асқанын
Қарындас білмес, жат білер...» [2, 114] – деген үлгіде келетін толғаулары мазмұны жағынан да, сыртқы пішіні
жағынан да жыраулардың толғауларымен арналас екені айдан анық.
Ақынның дидактикалық сарындағы кейбір шығармалары поэзиялық пішіні тұрғысынан жыр, толғаулар өлшемінен
бөлектеу болса да, мазмұны жағынан жыраулардың ойларымен желілесіп жатады. Бұл жағдай Шал ақынның халықтық
және жыраулар поэзиясын жетік біліп қана қоймай, шығармашылық тұрғыдан еркін игере дамытқанын көрсетеді.
Мәселен, Шал ақынның осындай өлеңдерінің бірі төмендегідей:
Меке менен Медине жолдың ұшы,
Алыс сапар дейді ғой барған кісі.
Ата менен анаңды құрметтесең,
Меке болып табылар үйдің іші [2, 128].
Жалпы, Шал ақынның дидактикалық толғауларының тақырыбы өмірдің түрлі құбылыстарын қамтиды. Өмірдің мәні,
өмір мен өлім, дүниенің өткіншілігі, адамның екі дүниедегі орны, жақсы мен жаман, байлық пен жоқшылық, парасат
пен парықсыздық, білімділік пен надандық, сөз қадірі, бақ пен сор, отбасының берекелі-берекесіздігі, таупық пен
тойымсыздық, достық пен қастық, ерлік пен ездік, дін мен иман т.с.с. алуан-алуан мәселелерге көңіл қойып, ой толғауы
Шал ақынның дүниетаным кеңістігінің, білім өресінің аса жоғары деңгейде болғанын танытады. Сондай-ақ, айтар ойын
қазымырлана созбақтамай, бейнелі көріністермен салыстыра жеткізуге шеберлігі де оның сөз қасиетін кәміл ұғынған
салиқалы ақындығын айғақтайды. Мәселен, ол адам өмірінің қас-қағым сәтте өте шығар құбылыс екенін, ал сол өмірде
көрген жақсылықтың қадіріне жете алмасаң, тез-ақ ұмытылар өткінші нәрседей құнсызданып кетерін:
Бұл дүниенің мысалы –
Ұшып өткен құспен тең.
Өмірде көрген жақсылық –
Ұйықтап өткен түспен тең, [2, 137] – деп бейнелі салыстырулар арқылы әсерлі жеткізеді. Ал философиялық
мазмұндағы салмақты ойды әр адамның еркін қабылдауына мүмкіндік беретін мұндай бейнелілікке қол жеткізу – ақынның
шығармашылық ойлау қабілетінің кемелдігінің белгісі.

Шал ақынның білімділігі мен дүниетаным кеңістігінің ауқымдылығы, шығармашылық тұлға ретіндегі
көрегендігі оған өмірдегі қандайда бір күрделі құбылыстың өзін бейнелі көрініске айналдыра, әсерлі жырлауға
жол ашқан. Оның бұл қасиеттері өмір, адам, заман жайындағы шығармаларының қай-қайсынан да айқын көрініп
жатады. Мәселен, ол өткінші дүниеде алдамшы қызықтарды қуалаумен уақытын зая кетірген рәсуа ғұмыр образын
бір ғана шумақ аясында былайша бейнелейді:
Біздерді алдап келер дүние ғаяр,
Сөйтіп жүріп адамға уын жаяр.
Қолыңды жарты сағат босатпайды,
Бірін тапсаң, тұрады бірі даяр [2, 132].
Шал ақын толғауларына тән ерекшеліктің бірі би-шешендердің ой жеткізу барысында жиі қолданатын тәсілі бейнелі
көріністерді алға тарта келіп, сол көріністерге орайластыра ой түйіндеуі болып табылады. Ақынның толғаулары:
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Жарға біткен жаңғақты
Жаннан безген жан жейді,
Қабырғадан саз кешіп,
Жүк сүйреген нар жейді;
Кеудесінен оқ тисе,
Уһ демеген ер дейді;
Өткен қайтып келмейді,
Алғанын құдай бермейді, [2, 119] – деген үлгіде келеді.
Шал ақынның шешендік толғаулармен арналас толғауларының қатары «Бұл өлім қайда жоқ?», «Жер түрлентіп
жараттың», «Қорқақ емей немене...», «Ата-ананың қадірін», «Дүния деген шолақ депті», «Ханнан тақыт таярда», «Пұт
болдым деп мақтанба» деп басталатын шығармаларынан түзіледі. Бұл толғаулардың бәріне ортақ ой ұсыну үлгісі – негізгі
ой салмағын айқын сезіндіру үшін соған дейінгі тармақтарда өмірдің әрқилы көріністерін бірімен-бірін сабақтастыра
көрсете келіп, соңғы тармақта түйінді ойды алға шығару болып табылады. Соның бір мысалы:
Пұт болдым деп мақтанба,
Одан да ауыр батпан бар.
Би болдым деп мақтанба,
Асқар ала тау менен
Ар жағында аспан бар...
...Жеңілсе дұшпан достық қыл,
Аяққа салып баспаңдар [2, 138].
Ақынның айтпағы – «Асқақтамай, кешірімшіл кішік бол» деген ой. Ал «пұттан ауыр батпан барын, биліктен биік
асқар тау мен аспан барын» т.с.с. жағдайларды көрсеткенде, ақынның діттегені – әрнәрсенің салмағы өзге дүниемен
салыстыру арқылы бағамдалатынын ұқтыру.
Оның толғауларында шешендік ой жеткізу тәсілдерінің жиі ұшырасуының сыры – Шалдың жаратылысына ақындықпен
қатар, шешендік қасиеттің де етене болуында. Бұлайша ой түюге мүмкіндік беретін жәйт –Шал ақын шығармашылығынан
таза шешендік дәстүрдегі сөз үлгілерінің де көптеп кездесуі.
Бұл ретте Шал ақынның шешендік өнерге де ден қойғанын байқататын сөз үлгілері – «Жігіт туралы», «Әйел туралы»,
«Кедейлік туралы», «Көкала көл, нар қамыс», «Шежірелі қартың болса», «Елу – ердің жасы екен», «Бақ, дәулет, мал
бітерде», «Байлауы жоқ шешеннен», «Санай берсең жетімді» тәрізді мұралары. Аталған шығармалардың шешендік
сөздер екенін аңдау үшін бір мысалға көңіл қоялық:
Байлауы жоқ шешеннен
Үндемеген есті артық.
Бәйге алмаған жүйріктен
Белі жуан бесті артық [2, 147].
Қазақтың шешендік сөз дәстүріне қанық кез келген адам бұл шумақтың шешендік сөз екеніне шәк келтірмесі анық.
Ақынның кейінгіге сақталып жеткен әдеби мұралары арасында осы іспетті шешендік сөздердің ұшырасып жатуы
Шалдың ел ішіндегі дау-дамайлы жағдайларға жиі араласқан, араласып қана қоймай, орайына қарай төрелік сөздерін де
айтып жүрген уәлі сөз иесі болғанын айғақтайды. Демек, Шал Құлекеұлын өз дәуірінде әрі жырау, әрі шешен, әрі ақын
болған адам ретінде танып, бағалағанымыз уәжіп. Әйткенмен, оның бойында ақындық қасиеттің басым болғаны анық.
Сөз парқын білетін қазақ баласының оны ақын ретінде көбірек тануының сыры да сондықтан.
Шал ақынның күнделікті өмір шындығынан арна тартып жататын өлеңдерінің тақырып аясы, суреткерлік тәсілдері сан
алуан. Ақынның айтар ойы да өлеңдердің тақырыбымен сабақтаса танылып, салмағы, маңызы тұрғысынан түрлі ыңғайда
көрініп жатады. Дәлірек айтқанда, Шал ақынның өлеңдері өз замандасының мінезі мен іс-әрекетіндегі оғаштықтарды
күлкі етуден адам өмірінің мәні, замана сипаты хақындағы философиялық ой-толғаныстарға дейінгі мәселелерді қамтиды.
Мәселен, ақынның «Құлетейге» деген өлеңінде ол өзге қойлардан бөлініп кеткен ешкісін сойып алған адамның
ұрлығын былайша әшкерелейді:
Ешкім кетіп, қойымнан бөлінді, құл,
Малы жоқтың етегі өрім-ді, құл,
Оның несін бетіме салық қылдың,
Азар болса бір жылғы төлім-ді, құл.
Ешкім кетіп, қойымнан ауысқаны,
Ажал жетіп, тағдырын тауысқаны.
Арам өлген ешкімнің етін жепті,
Құлетей – біздің елдің сауысқаны [2, 132].

Бұл – ақынның күнделікті тірлікте кезіккен жағдайға байланысты шығарған өлеңі. Айтары қарапайым осы
өлеңнің өзінен Шалдың ақындық суреткерлігі, сөз қолдану шеберлігі анық байқалады.
Өлеңнің бірінші шумағына зер салсақ, бұл сөздердің Құлетейге тікелей арналғанын көреміз. Ақын
қолданған «құл» сөзі бұл тұста «еріксіз адам» дегенді білдірмейді. Дұрысында, бұл – «Құлетейдің» қысқарып
айтылған түрі. Осы жәйтті еске ала отырып, шумаққа ден қойсақ, ақынның суреттегені Құлетей мен өзінің
арасында болған қақтығыстың көрінісі екенін түсінеміз.
Алғашқы шумақтың екінші, үшінші, төртінші жолдарынан Шал ақынның тұрмыстық жағдайы мен мәрт мінезі
танылады. «Оның несін бетіме салық қылдың» деген тармаққа назар қойсақ, Құлетейдің өз кінәсін мойындаудың
орнына, ақынның кедейлігін алға тарта кемсітпек болған қылығын көреміз. Болған оқиғаның нақты көріністерін
қос шумақ аясында жеткізе білуі Шалдың ақындық суреткерлігі жоғарылығын айғақтайды.
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Күнделікті тіршіліктің түрлі көріністерін бейнелейтін осы іспетті шығармалар ақын мұрасынан мол
ұшырасады. Ақынның мұндай өлеңдері қатарында «Өлеңге тоқтамайды Шал дегенің...», «Бақытыңа кез
бопты долы қатын...», «Құдай артық жаратқан...», «Беліме жіп буындым белбеусізден...», «Қасыр-құсыр
шайнайтын қайран тісім...» т.б. бар. Дегенмен, Шалдың ақындық тұлғасын кемелдендіре танытатын дүниелері
ой-толғанысқа толы өлеңдері екені хақ. Ол қандай мәселені өлеңге арқау етіп, қандай құбылысты сипаттаса
да, өмірлік шындықтан ауытқымайды. Ақынның адам болмысы, өмір мәні, замана сипаты хақындағы ойлы
өлеңдерінің барлығы дерексіз ойларға бой ұрмай, өмірдегі жағдайлардан бастау алып жатады. Өлеңдерінің түп
бастауында өмір шындығы жатқандықтан, ақын өлеңдерінің тақырыбы, көтерілген мәселелері де сан тарау
болып келеді. Мәселен, Шал ақын өлеңдерінің бір үлгісі:
«Салақ әйел ауы да болар тесік,
Қолын тығып қасуға оңай десіп,
Тағдырда маңдайыңа жазған болса,
Табиғаттың ісіне амал нешік?» [2, 118] – деген мазмұнда келетін болса, енді бірі:
«Ашу – дұшпан болғанда, нәпсі – жауың,
Ақыл – тұрған алдыңда асқар тауың.
Жүрекке ашу келіп толған шақта,
Денеңнің біле алмассың ауру-сауын.
Ойласаң мың бір пәле тілден туған,
Шешендер топ ішінде тілді буған.
Бір адам қателікпен сөз сөйлесе,
Жабылып мың бір пәле соны қуған» [2, 119] – деген үлгіде жырланып, терең ойларға жетелеп әкетеді.
Аңдағанға бір ақынның екі өлеңіндегі идеялық мағынаның салмағы екі түрлі екендігі бірден сезіледі. Мұның
сыры Шал ақынның шығармашылық болмысының сан қырлы болуында жатыр. Нақтылай айтқанда, мұндай
ерекшеліктер Шал ақынның күнделікті тұрмыс-тіршілікте көзі көрген жәйттерді суреттей келіп, тағылымды
ой айтуға да, адам болмысы мен өмірдің мың сан қатпарлы тереңіне ой көзімен дендей бойлап, философиялық
түйін жасауға да шебер болғанын айғақтайды. Демек, Шал ақын болмысына шыншыл суреткерлік те, сатиралық
уыттылық та, терең ойшылдық та етене қасиеттер. Кей тұстарда оның шығармаларында осы сипаттардың бәрі
тел ұштасып кетеді. Соның бір мысалы төмендегі өлеңнен байқалады:
Жаманға дәулет бітсе ауа айналар,
Жақсыға дәулет бітсе бақ айналар.
Басыңа жазатайым бір іс түссе,
Арасы дос пен дұшпан абайланар [2, 124].
Өлеңнің алғашқы тармағында жаман адам бейнесі сатиралық тәсілмен берілсе, келесі тармақта шынайы
бейне жасалып, соңғы тармақтарда алғашқы тармақтардағы бейнелерден өріс алатын философиялық ой
түйіні ұсынылған. Әрине, бұл жағдай Шал ақын шығармаларының бәрі осы үлгіде танылады деген пікірге
негіз болмайды. Өйткені оның өлеңдерінің әрқайсысы өзіндік мазмұнымен, сол мазмұнды ашатын образды
қолданыстарымен, бейнелерімен дараланады. Осындай өлеңдердің бірі:
Иман – қой, ақыл – қойшы, нәпсі – бөрі,
Бөріге қой алдырмас ердің ері.
Таяқты қатты ұстап қойшы тұрса,
Жоламас ешбір пәле, шайтан-пері, [2, 136] – деп басталады.
Өлеңде иман, ақыл, нәпсі іспетті ұғымдардың мәні, өзара байланыстылық сипаты және сол байланыстың
мазмұны нақты бейнелер арқылы ашылған. Соның нәтижесінде дерексіз, абстрактілі ұғымдар әр адамға түсінікті
болып шыққан. Ал абстрактілі жәйттерді нақты образдар арқылы бейнелей түсіндіруі Шал ақынның суреткер
философ ретіндегі қасиетін айшықтай танытып тұр. Шал ақын шығармашылығынан аңғарылатын осы үлгі
кейінгі дәуір ақындарында кеңінен қолданылып, философиялық ой ұсынудағы көркемдік тәсілге айналғаны да
белгілі.
Шығармашылық көзқарасында реалистік суреткерлікке бейім Шал ақынның өлеңдері тақырыптықмазмұндық жағынан өмірдің көптеген қырларын қамтиды және солардың бәрінде өмірлік шындық жетекші
маңыз иеленеді. Бұл ретте ақын өлеңдерінің тақырыбына айналған мәселелер қатарында өнер-білім, ой
мен тіл, өмірдегі жақсы мен жаманның салмағы, кедейлік пен байлық, ақ ниет пен қарау пиғыл, достық пен
қастық, дүние жарасымы, шешендік пен көсемдік, ерлік пен ездік, ата-ана мен бала, ер мен әйел бақыты, адам
ғұмырының кезеңдері, жастық пен кәрілік, иман мен шариғат жайы, өмір мен өлім, жақсы әйел мен жаман
әйел, қыз сыны, мал мен бақ т.б. адам баласына тән жағдайларды атауға болады. Ақын осы тақырыптардың
қай-қайсын да өмірлік шындық аясында ашып көрсетеді. Шал ақын өлеңдеріне етене бұл сипат оның ұлттық
әдебиетте реалистік поэзияның қалыптасуында маңызды роль атқарған шығармашылық тұлға болғанына ден
қоюға мүмкіндік береді.
Шал ақынның әдеби мұралары қатарында елеулі орын иеленетін өлеңдер легі арнаулардан тұрады.
Ақынның нақты бір адамға арналатын мұндай өлеңдері көбіне-көп орайда адам мінезіндегі, ой-пиғылындағы,
іс-әрекетіндегі ұнамсыз тұстарын сынауға бағытталады. Осындай мазмұндағы арнаулар қатарын «Күлен
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шешенге», «Екі қатын алғанның дауы үйінде», «Баспайға», «Сабының сақар болсын дені, келін», «Мешкей
кәрілерге» сияқты өлеңдері құрайды және арнау өлеңдерінде Шал ақынның сатиралық суреттер жасауға
шеберлігі жарқырай көрінеді. Мәселен:
Айта берсе таусылмас Шал кеңесі,
Мешкейдің жіліншік өтер кең өңеші.
Алдына келген асты жаудай шабар,
Басқаның болса-дағы несібесі.
Құр мен дуадақ шөлді біледі,
Қарға мен құзғын елді біледі.
Ұятсызға бас пенен жамбас қойсаң,
Қорқау қасқыр секілді жеуді біледі, [2, 136] – деген өлең жолдарынан көзі тоймас қомағайдың
сатиралық портретін, тойымсыз пиғылы да анық танылады. Ақын арнауларында жиі ұшырасатын сатиралық
суреттеулер мен уытты тілдік қолданыстар Шал Құлекеұлы шығармашылығы үшін сатираның да жат
болмағанын аңғартады.
Шал ақынның сатира мен юморға бейімдігі оның күнделікті өмірде түрлі жағдайларға байланысты
шығарған шағын өлеңдері мен сөз қағысуларынан да анық байқалады. Ақынның оқыс жағдайларға қатысты
туған өлеңдері мен сөз қағысулары ретінде «Тоқтының батасы», «Қыз бен Шал», «Шал мен дегдар қыз», «Шал
мен Күлімжан қыз», «Жігіт пен Шал», «Шал мен кемпірі», «Сұрау – жауап» тәрізді әдеби үлгілерді атау абзал.
Көбіне-көп орайда оқыстан суырып салып, айтылған сөздер ретінде тануға болатын бұл туындылар Шал
ақынның ойы ұшқыр, сөзге жүйрік, тапқыр адам болғанын көрсетеді. Шалдың импровизаторлық шеберлігін
айғақтайтын бұл өлеңдерінің кейбірінде ақынның дөрекі қолданыстардан да бой тарта бермейтіні бар. Алайда
оның мұндай қолданыстары бейпілдікке бейімдіктен тумағанын, керісінше, дөрекілікке жетелеген жағдайға
сәйкес пайдалануға тура келген тәсіл екенін байыптау да қиын емес.
Шал ақын шығармашылығының тағы бір қырын аңғартатын туындылар – жұбату өлеңдері болса, бұл ретте
ақынның «Әкесі Құлеке өлгенде айтқаны», «Біреудің баласы өлгенде айтқан жұбату» тәрізді шығармаларына
зер салу абзал. Бұл жұбатулардан да ақынның суреткерлігі мен философиялық ой түйіндеуге бейімдігі айқын
аңдалады. Мәселен, әкесі Құлеке өліміне байланысты жұбатуда ол алғашқы шумақтарда әкесінің қадір-қасиетін,
тірлікте атқарған істерін суреттей келіп, батыр әкенің өлімін:
«Кешегі дулап жүрген ер Құлеке,
Су тиген сөне қалдың өрттей болып», – бейнелей жеткізсе, өзіне және жұртқа арнаған жұбату сөздерін:
«Астынан қара тастың су көтерген,
Мұнарды суға түскен бу көтерген.
Бәрі де туған жанның өлмей тұрса,
Бұрынғы батыр қайда ту көтерген!?.» [ә, 119] – деген философиялық-риторикалық ойға сүйене
түйіндейді. Ақынның жоғарыда аталған екінші жұбатуы да осы үлгіде келеді.
Шал ақынның толғауларын, өлеңдерін, арнаулары мен жұбатуларын, сөз қағысуларын бір арнаға тоғыстырып
тұрған сипат – солардың бәрінің арқауына өмірлік шындықтың алынуы болса, ақынның шығармашылық
даралығының негізгі белгісі – реалистік суреткерлік пен философиялық көзқарастың ұштасып жатуы болып
табылады.
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ЭТНОМӘДЕНИ ҰҒЫМДАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ МАҢЫЗЫ
Мақала мазмұны тіл, мәдениет, тарих, салт-дәстүрді тілімізде сақталған этномәдени тілдік бірліктер,
ұғымдар, деректер арқылы оқыту мәселелерін, қазақ тілін үйрету барысындағы оның маңыздылығын
қарастырады. Сонымен қатар, мақалада тілді оқытудағы этномәдени бірліктерді оқыту маңыздылығы,
қай деңгейлерде оқытуға болады, қалай оқыту керек, болашақта не істеуіміз қажет, студенттерге бұл не
береді деген сияқты сауалдарға жауап іздестіріледі.
Еліміздегі жоғары оқу орындарында түрлі сала мамандарын даярлауда қазақ тілін оқыту мәселесі
маңызды орынға ие болуы тиіс, өйткені бүгінгі студент – ертеңгі маман. Олар келешекте елімізде қазақ
тілінің әр саладағы білім, ғылымының дамуына тікелей өз үлестерін қосулары керек деп ойлаймыз. Осыған
орай, бұл мақалада қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің заңдылықтарын және қазақ тілінің ұлттық мәдени
лексикасын студенттің ішкі құндылықтар жүйесіне енгізудің тиімді жолдары сөз болады.
Түйін сөздер: тіл, этномәдени лексика, оқыту
Егеменді ел болып, тәуелсіздік туын биік көтерген қазақ елінің бүгінгі таңдағы алдына қойған мақсаты –
дамыған отыз ел қатарына қосылу. Бұл мақсатқа жетудің бір жолы – қай сала болса да, барынша еңбек етіп,
қазақтың материалдық, рухани байлықтарын әлемге танытуға әрекет жасау. Президент Нұрсұлтан Назарбаев
еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басу керектігі
және бұқаралық сананы қалай өзгерту туралы ойларын жақында мақаласы арқылы халыққа жолдады. Ұлт
көшбасшысы осы мақаласында ұлттық код хақында: «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол
ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай. Бірақ ұлттық
кодымды сақтаймын деп бойыңдағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни болашаққа сенімді нығайтып, алға
бастайтын қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың
аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан анық», - деген терең ойды қозғады [1]. Ұлттық код мәселесі, рухани
жаңғыру идеясын жүзеге асыру жайы әрқайсымызды ойландыруы тиіс.
Бұл мақала мазмұны ұлттық кодты сақтаудың, рухани жаңғырудың артында тұрған тіл, мәдениет, тарих,
салт-дәстүрді тілімізде сақталған этномәдени тілдік бірліктер, ұғымдар, деректер арқылы оқыту мәселелерін,
қазақ тілін үйрету барысындағы оның маңыздылығын қарастырады. Сонымен қатар, тілді оқытудағы
этномәдени бірліктерді оқыту маңыздылығы, қай деңгейлерде оқытуға болады, қалай оқыту керек, болашақта
не істеуіміз қажет, студенттерге бұл не береді деген сияқты сауалдарға жауап іздестіріледі.
Еліміздегі жоғары оқу орындарында түрлі сала мамандарын даярлауда қазақ тілін оқыту мәселесі маңызды
орынға ие болуы тиіс. Өйткені бүгінгі студент – ертеңгі маман. Олар келешекте елімізде қазақ тілінің әр
саладағы білім, ғылымының дамуына тікелей өз үлестерін қосулары керек деп ойлаймыз. Бұл үшін қазақ
тілін оқытуда оның сөздік қорында жинақталған этномәдени мұраны деңгей бойынша бейімдеп, оларды
студентке ұлттық құндылықтар мен ұлттың тарихи даму кезеңдерін танытатын құрал ретінде қабылдауын
ұйымдастыру қажет. Сондай мақсаттағы жұмыстар нәтижесінде студент келешекте мамандығы бойынша
қазақ тілінің дамуына өзіндік үлесін қосады деп үміттенеміз. Осыған орай, қазақ тілін оқытуда қазақ тілінің
заңдылықтарын және қазақ тілінің ұлттық мәдени лексикасын студенттің ішкі құндылықтар жүйесіне
енгізудің тиімді жолдарын қарастыруымыз қажет.
Профессор Анар Салқынбай «Ұлттық код – ең алдымен, тілде, сосын дәстүріміз бен салтымызды,
мінезімізді айқындайтын ділде, ұлттық мәдениетте» деп, тілдің ұлттық кодты сақтаудағы маңыздылығы
туралы өз ойын білдірді [2]. Қазіргі таңда халық арасында ұлттық код дегеніміз не, оған нелерді жатқызуға
болады деген сияқты пікірлер қызу талқылануда, оған зиялы қауым өкілдері, түрлі сала мамандары өз
көзқарастарын білдіріп жатыр.
Біздің ойымызша, ұлттық кодты сақтаудағы тілдің алатын орны айрықша. Себебі тілімізде сақталған
ұлттық сананы, ұлттың болмысын, танымын, салт-дәстүрін танытатын этномәдени ұғымдарымыз жетерлік.
Тіл – қарым-қатынас құралы ғана емес, тіл – ұлттың мәдени коды [3]. Профессор Н.Уәлидің осы пікірінен
қазақ тілін оқытуда коммуникативтік құзыреттілікті дамыту мақсатымен қатар тілдің кумулятивтік қызметін
ескеруіміз қажеттігін түсінуге болады. Әрине, коммуникативтік құзыреттілігін дамыту – тіл үйретудегі басты
мақсат екенін ешкім жоққа шығара алмайды.
Әр халықтың өмір сүру сипаты ұлттың рухани ерекшеліктерімен анықталуы арқылы ана тілінде сақталады.
Себебі тілде әр ұлттың өзіндік ойлау ұғымдары мен бағыт-байламдарын сипаттайтын лексика қалыптасады. Ол
әр халықтың материалдық, экономикалық, әлеуметтік жағдайына байланысты дамитын, қоғамдық санасына
сәйкес негізделетін, «ұжымның жадында жинақталған жүйе» (Ю.М.Лотман). Осымен байланысты, «тіл ұлттың тірегі, ұлт мәдениетінің негізі» деген қағидаларға сәйкес тіл мен мәдениет арасындағы байланыстың
ана тілі бойындағы арқауы сан ғасыр өтсе де, бар асылын еш шашаусыз жиып, болашаққа сақтап жеткізетін
тілдің құдіреті – мұрагерлік, кумулятивтік қызметі негізінде екені айқындала түседі.
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Бүгінгі Қазақстанның білім беру саласындағы қабылданған бағдарламаларда жастардың функционалды
сауаттылығын арттыруға басымдық берілгендігін байқауға болады [4]. Сәйкесінше күннен күнге жастардың
функционалды сауаттылығы артуда, оны мамандар байқап, пікірлерін айтып, жазып жүр. Алдымызға келген
студенттер алған білімдерінің болашақта қай салада, қайда, қандай жағдайда пайдаланатындарына үлкен
мән береді. Сонымен қатар, қазіргі білім алушылар сыни ойлай алатын, өз пікірін дәлелдеуге мүмкіндігі
жететін, фактілермен сөйлейтін жастармен толығуда. Сондықтан да қазақ тілін үйрету үдерісінде этномәдени
ұғымдарды оқытуда тек қана «бұл – біздің тіліміз, тарихымыз, салт-дәстүріміз, оны білуге тиістіміз»
деген ұстаныммен білім алушылардың бойына, санасына терең сіңдіруіміз қиындау. Керісінше, егер
оларға тілдік деректерді өздеріне саралауға, сыни тұрғыдан ойлауына мүмкіндіктер бере отырып оқытсақ,
сөздердің туындауына әсер еткен түрлі экстралингвистикалық факторлармен таныстыра отырсақ, олардың
қызығушылықтары жоғарылайды деп ойлаймыз.
Қай тілді үйренсек те, алғашқы қарапайым (А1), базалық (А2) деңгейлерді меңгеру орта деңгейге
қарағанда жеңілдеу өтеді. Ең қиыны және көп уақытты талап ететін деңгейлер орта (В1), ортадан жоғары
(В2) екені бәрімізге мәлім. Біз қарастырып отырған этномәдени ұғымдар арқылы тіл дамыту да осы орта,
ортадан жоғары деңгейге арналағаны дұрыс деп ойлаймыз. Яғни, тіл үйренуші студенттер сөздік қорларын әр
деңгейге сәйкес бір функционалды-семантикалық өріске жататын тілдік бірліктермен толықтырып отырады.
Шындығында, сөздік қордағы барлық сөзде мәдени сема бола бермейтінін де ескергеніміз жөн. Яғни, білім
алушылардың сөздік қорларын толықтыру барысында ұлттың мәдениетін танытатын тілдік бірліктерді де
қоса ұсынып отыруымыз қажет дегенді айтқымыз келеді. Мәселен, сандық мағынаны меңгертуде алғашқы
деңгейлерде есептік, реттік, т.б. сан есімдерді үйренсе, келесі деңгейлерде осы сандық мағынаны беретін
халықтық өлшемдерді оқытуға болады. Мысалы, ат шаптырым, ит өлген жер, сүт пісірім уақыт т.б. сияқты
тілімізде сақталған этномәдени тілдік біріліктерді ұсынуға болады. Біз орта деңгейде өте жиі қолданылатын
фразеологизмдер мен мақал-мәтелдерді оқытсақ, келесі деңгейлерде аздап күрделендіре түсуге болады. Ал
оларды қалай оқыту – екінші мәселе.
Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытудың түрлі технологиялары дамуда. Соның бірі ғалым З.Күзекованың
тілді оқыту технологиясы, жоғарыда айтылған, функционалды-семантикалық өріс арқылы оқытудан
тұрады. Функционалды-семантикалық өріс – функционалды грамматикадағы негізгі категориялардың бірі.
Функционалды-семантикалық өріс дегеніміз – семантикалық функциясының ортақтығы негізінде бірігіп,
белгілі бір семантикалық категорияның варианттарын беруге қатысатын түрлі тілдік деңгейге жататын
құралдар топтамасы [5, 17]. Басқаша айтқанда, өздері тілде көрінетін түрлі деңгейлік бірліктердің кешенімен
бірге қарастырылатын семантикалық категория. Әртүрлі тілде бір семантикалық категорияға негізделетін
өріс құрылымы жағынан әр қилы болып келеді. Бұл әр тілдің ішкі ерекшеліктеріне байланысты.
Функционалды грамматикада тілдік бірліктерге талдау кешенді түрде жүргізіледі. Мұнда тіл деңгейлері
арасындағы байланыс ортақ семантика арқылы жүзеге асады. Мазмұнды беруге қатысатын әр деңгей
элементтері жеке дара емес, мағыналық тұтастықта алып талданатындықтан, бұл функционалды
грамматиканың, бір жағынан, деңгейлі (дәстүрлі) грамматикадан ерекшелігін көрсетсе, екінші жағынан,
құрылымдық сипаты бойынша «түрлі деңгейлі», басым сипатына қарай «жүйелі-үйлестіруші» грамматика
деп аталуына негіз болады [6].
Тілдің жәрдемінсіз мәдениетті оқып-игеру, байыптау мүмкін емес. Тіл арқылы ұлттың қазіргі кездегі
менталитетін, байырғы кездегі тілдік ұжымның дүниеге, қоғамға, өзіне деген көзқарасын, сана-сезімін
айқындауға болады. Мұндайда әсіресе мақал, мәтел, фразеологизмдер, метафора, символ т.б. тілдік таңбаларға,
олардың мазмұнындағы ақпараттарға сүйенеміз. Профессор Н.Уәлидің пікіріне сүйенсек, белгілі бір тілдік
таңбада екі түрлі мағына (білім) кодқа салынуы, соған сәйкес екі түрлі код болуы мүмкін. Біріншісі – тілдік
код, екіншісі – мәдени код. Тілдік таңбалардың мәдени семантикасын зерттеуде осы екі түрлі мәнділікті
ажырата білу қажет [3].
Қазақ тілін оқытуда алдымызға тіл дамытуды жалпы мақсат етіп қойсақ, сонымен бірге қазақ тілін
оның сөздік қорында сақталған тілдік бірліктері арқылы қазақ халқын танып-білуге бағыттап оқытуды
дамытқанымыз жөн. Студенттерді түрлі этномәдени лексикамен (сөздер, сөз тіркстері, фразеологизмдер,
мақал-мәтелдер, тарихи мәтіндер) таныстырып, оларға, жоғарыда айтып өткен, профессор Н.Уәлидің ұсынған
тілдік бірліктердің тілдік коды мен мәдени кодына талдау жасауды үйретуге болады. Мұндай өздері жасаған
талдаулар арқылы студенттер қазақ халқының танымы, психологиясы, мінезі, талғамы туралы түсініктерін
тереңдетеді. Ұлттық-мәдени лексиканың қалыптасуына әсер еткен экстралингвистикалық факторларды
анықтап, оларға талдау жасау нәтижесінде студенттер ұлттық лексиканың сол ұлт туралы ақпарат бере
алатынын, оған қалай талдау жасаудың жолдарын біліп шығады. Аударма сөздіктерден басқа түсіндірме,
этнолингвистикалық, этимологиялық, диалектологиялық сөздіктермен жұмыс істеуге машықтанады.
Осы бағыттағы ізденістеріміздің тәжірибесі көрсеткендей, студенттерге қазақ тілінің лексикафразеологиялық-паремиологиялық байлығын меңгертудің бір жолы – олардың тарихи-мәдени кодына талдау
жасау арқылы меңгерту. Мәселен, «ант су ішу, ант беру» тіркесін түсіндіргенде, оның қандай тарихимәдени оқиғамен байланысты шыққаны қызығушылықты күшейтеді. Ант ішті, ант су ішті деген
фразеологизмнің ішкі формасы тасаланған, сонда неге бұлай айтылатыны студент үшін белгісіз болуы мүмкін.
Бұл фразеологизмдердің прототипі байырғы андаласу рәсімімен байланысты екендігі туралы кеңінен
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танымдық ақпарат берсек, осы тіркестің тарихи-мәдени коды ашылады [3]. Осылай тіркестің мәнін талдап
түсіндіру арқылы ант сөзінің архетипі беру, ішу етістігімен ғана байланысатынын, бүгінгі күні қолданыста
жүрген ант қабылдау басқа мәдениеттің көрінісі екендігін түсіндіру арқылы студенттерге тіл байлығын
қоғам, тарих, әлеумет ұғымдарымен байланыста меңгерте аламыз. Әрине, мұндай талдауларды тек ортадан
жоғары деңгейде қолдануға болады. Осындай экстралингвистикалық факторлар арқылы олар тілдегі тіл мен
ұлт менталитетінің, мәдениетінің байланысын түсіну арқылы интеллектуалды тілдік құзырет нормаларын
дамытады және жағдаятқа қарай қолдануға мүмкіндік алады. Біздіңше, мұндай тәсілдер студенттерге ұлттық
құндылықтарды маңызды ақпарат көзі ретінде бағалауға және кәсіби іскерлікті дамытудың креативті арнасы
тұрғысынан қарауына көмектеседі деп ойлаймыз.
Біз жоғарыдағы мысалдан тілдік таңбалар арқылы кодқа салынған ақпараттар туралы және
оларды ашуға болатынын байқадық. Мұндай кодқа салынған мәдени-тарихи ақпараттарды аша білу –
мәтінді тереңірек түсінуге көмектесетін жолдардың бірі. Тілімізді неғұрлым осындай дәстүрлі білімдер
жүйесін әр алуан және жан-жақты дамытқан сайын, мәтіндегі кодқа салынған ақпараттарды ашу
мүмкіндігіміз де көбірек болады. Тағы бір мысалы, қазақ тілінде күн ыстық, күн күйіп тұр, күннің көзі
қайнап тұр деген сөздер көру, тері, сезім мүшелерінің қабылдауына негізделген. Сондай-ақ, күн ыстық жай
хабарлау болса, күн күйіп тұр сөзі сөйлеушінің объективті ақиқат жөнінде ұнату/ұнатпау сезімін, көзқарасын
да білдіреді [3]. Қазақ халқында күннің ыстықтығын ұната қоймаған жағдайда “күн күйіп тұр” деген тіркеспен
берілетіндігін түсіну студенттің тілін байытумен қатар, халықтың табиғатын түсінуіне біршама қадамдар
жасауына әкеледі.
Орта, ортадан жоғары деңгейдегі студенттер ғылыми көпшілікке арналған мақалаларды, сипаттау,
баяндау, пайымдау элементтері бар публицистикалық стильдегі мәтіндерді түсініп оқи алады. Сондықтан
да әдебиет ретінде осындай стильдегі қазақ халқы туралы жазылған түрлі мәтіндерді студенттерге оқуға
беріп, оларға талдау жасатуға болады. Мәселен, Академик Ә.Т.Қайдардың «Қазақтар: ана тілі әлемінде»
және «Қазақ қандай халық» атты көлемді еңбектері ғылыми көпшілікке белгілі. Ғалымның «Қазақ қандай
халық» атты монографиясында қазақ халқы туралы түрлі шетелдік, отандық ғалымдардың, саяхатшылардың,
жазушылардың т.б. пікірлері берілген. Осы мәтіндерді сөйлесім әрекетінің барлық түріне бейімдеп оқытуға
әбден болады. Сондай-ақ, Н.Уәли, Ж.Манкеева, Р.Шойбеков, т.б. ғалымдардың қазақ халқының этномәдени
лексикасын зерттеуге арнаған еңбектерін де дереккөз ретінде пайдалансақ, қазақ тілінің мәдени лексикасын
меңгерудегі студенттердің академиялық білімінің өсуіне берер ықпалы едәуір болатыны анық.
Қай халықтың болса да, қоршаған ортаға, күнделікті тұрмыс-тіршіліктегі қажеттіліктерге байланысты
санасындағы ойы, ұғымы тілі арқылы жарыққа шығатынын қазіргі тіл білімінде антропоцентрлік бағыт
арқылы дәлелденуде. Осыған байланысты, халықтың жадында сақталып, бүгінгі күнге жеткен сөз
байлығымызды жинап, толық меңгеріп, өзіндік нақыш-бояуымен келесі ұрпаққа табыс ету – бүгінгі таңдағы
негізгі міндеттеріміздің бірі деп білеміз. Профессор Е.Жанпейісов: «тіл – этностың ең тұрақты, ең бір басы
ашық негізгі көрсеткіші. Ал тұрақтылығы бұған қарағанда осалдау, өзгеруге бейім территориялық бірлік,
экономикалық-шаруашылық және мәдениет тұтастығы т.б. этностың қосалқы белгілеріне жатады. Демек,
тіл тағдыры мен этнос тағдыры қашанда бір-бірімен тығыз байланысты» [7, 7 б.] – деген пікірі ойымызды
дәлелдей түседі.
Ойымызды түйіндесек, студенттерге тілдің коммуникативті және кумулятивті қызметтерін ұштастыра
оқытудың бүгінгі күнде маңыздылығы артып келе жатқанын сезінуіміз қажет. Қазақ тілін тек мемлекеттік тіл
ретінде емес, құндылық ретінде оқытуды дамытудың жолдары қарастырылуы тиіс. Әрине, ол үшін тілімізде
кездесетін тіл жауһарларын теріп ұсына білу міндеттеледі. Сонымен қатар, функционалды-семантикалық бір
өріске жататын тілдік бірліктердің қорын жасап, оларды әр деңгейге сәйкес лексикалық қорын жасасақ, бұл
студенттер үшін керемет мүмкіндіктер болар еді. Сөз соңында, қазақ тілін оқытуда алдымызға тіл дамытуды
жалпы мақсат етіп қойсақ, сонымен бірге қазақ тілін оның сөздік қорында сақталған тілдік бірліктері
арқылы қазақ халқын танып-білуге бағыттап оқытуды дамытуды ұсынамыз.
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В этой статье рассматриаются способы преподавания этнокультурной лексики и ее значимости при
приобретении второго языка. Сегодняшний студент завтра станет специалистом, который будет нести
свой вклад на национальной науке и знаниям. В связи с этим необходимо предоставить ему этнокультурную
лексику, материальное происхождение и историю развития. Университеты нашей страны должны уделять
значительное внимание на изучение казахского языка для студентов различным профессиям. Эти студенты
в будущем способствовать развитию образования и науки в различных сферах на казахском языке.
Ключевые слова: язык, этнокультурная лексика, преподавание
In this paper, the discussion centers on the ways of teaching ethnocultural vocabulary and its significance in
second language acquisition.Student today will be specialist tomorrow who will contribute to the national science
and knowledge. In this regard, it is necessary to provide him with ethnocultural vocabulary, material origins, and
history of development.
Our country,,s universities should pay significant attention to teaching Kazakh to students of different professions.
These students in the future should contribute to the development of education and science in various spheres in
Kazakh.
Key words: language, ethnoculture vocabulary, teaching
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Құқық қорғау органдары академиясының проректоры, Астана қ. Қазақстан

ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНДА ҮШТІЛДІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ ДЕҢГЕЙІНДЕ
ҚОЛДАНУ МЕН ДАМЫТУ
Мақалада автор мемлекеттік тілді дамыту және прокуратура органдарына үштілділікті бірқатар инновациялық
жобалар мен ыңғайлы әдістер арқылы енгізу жолдарын қарастырған.
Кілтті сөздер: Мемлекеттік тілді дамыту, үштілділік, прокуратура органдары, инновациялық жобалар мен
ыңғайлы әдістер.

Тәуелсіздік алған кезден осы уақытқа дейін еліміз үшін мемлекеттік деңгейде мемлекеттік тілді қолдану
мен дамыту мәселелері ашық қалып отыр.
Мемлекеттік тіл саясатын іске асырудың заманауи кезеңінде Елбасы Н. Назарбаев «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында үштілділіктің дамуына ерекше мән берген. Қазақ тілімен
қатар, ағылшын және орыс тілдерін де қолдану мен дамыту тағы да мемлекеттік деңгейге көтерілді.
Бұл мәселелер әрқайсымыз үшін жақын және өзекті болып табылады, мемлекетаралық қатынас пен халықаралық байланысты нығайту мақсатында ағылшын тілінің кәсіптік қызметтен тұрмыстық деңгейде де
кеңінен қолданылуы, оның маңыздылығы мен өмірдегі қажеттілігіне ешкім күмән келтірмейді.
Бұл заманауи қадам - әрбір қазақстандық үшін оның мамандығы мен жасына қарамай, кәсіби ортада және
тұрмыста мемлекеттік және ағылшын тілдерін меңгерудің деңгейі - оның жетістіктерінің айқын белгісі.
Прокуратура органдары басқа мемлекеттік ұжымдармен қатар мемлекет басшысы алға қойған міндеттерді, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтумен қатар, ағылшын тілін баламалы қолданыс тілі ретінде
енгізу мен дамыту мәселелері бойынша тапсырмасын іске асыруда белсенділік танытуда. Мемлекеттік тіл
мен ағылшын тілдерін оқыту туралы мемлекетпен ұсынылатын ақысыз курстар, оқу әдістемелері т.б. мүмкіндіктермен бірге, прокуратура саласы да мемлекеттік және ағылшын тілдерін оқытудың әдістемесін жақсарта
отырып, бірқатар заманауи түрлерін ұсынуда.
Ұсынылып отырған инновациялық әдістер тек кәсіптік  прокурорлық ортада ғана емес, басқа да құқық
қорғау органдары мен өзге ұйымдарда нәтижелі қолдануға толық негіз бар.
Сонымен бірге, құқық саласына жаңа қабылданып жатқан әліпбилік стандарттарға сай қазақ тілінің грамматикалық құрылымын толық енгізу мәселесін тек прокуратура органдарында ғана емес, кәсіптік қазақ және
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ағылшын тілдерін жоғары оқу орындарының құқық қорғау блогы үшін кадрлар дайындау сатысында оқытуды бастау ұсынылады. Бас прокуратурада қоғам, заң және атқарушы билік, құқық қорғау және арнайы органдар, сондай-ақ еліміздің жетекші ЖОО-дары өкілдерінің қатысуымен өткен қоғамдық тыңдауларда айтылған
бұл ұсыныс олардың бірауыздан қабылданған шешімі болды.
Қазіргі уақытта, жоғарғы оқу орындар саласына енгізуге арналған мемлекеттік тілдегі әдістемелік құрал
әзірленді. Осы мәтіндегі аудармалық ұқсас  басылымды ағылшын тілінде дайындау қарастырылуда.
Прокуратурамен табысты мақұлданған тағы бір инновациялық әдістемелік негіз - «Кәсіби тіл ортасына
енгізу» жобасы болып табылады. Республикамыздың әр аймақтарындағы құқық қорғау органдар жүйесінде
қазақ тілін қолдану саласы әркелкі дамып жатқаны белгілі, бұдан республикамыздың аймақтарындағы
тілдің жалпы жағдайы байқалады. Әр аймақта мемлекеттік тілді  білу  мен қабылдау, жазу мен меңгеру деңгейі бірдей   емес. Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарында қазақ тілін қолдану аясы
басқа  облыстармен салыстырғанда  жақсы дамыған.
Барлық құқық қорғау органдар жүйесінің Кадр саясаты тұжырымдамасында бекітілген ереже мазмұнына
сай Бас прокуратурада 2014 жылдың басынан пилотты «Кәсіби тіл ортасына енгізу» жобасы іске асыруда.
Оған өзінің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін жақсартамын деген прокуратура қызметкерлері қазақ тілі
кеңінен қолданылатын аймақтарға жіберілді.
Жоба екі сатыда жүзеге асырылды: облыс ішінде ауданаралық деңгейде, мұнда прокурорлар облыс шеңберінде іс-қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу деңгейі жоғары аудандарға жолданды. Екінші сатыда - прокурорлық қадағалау актілерін мемлекеттік тілде дайындау тәжірибесін және дағдысын алу мақсатында барлық облыстардан қызметкерлер Қызылорда  облысының прокуратурасына жіберілді. Қызылорда облысының
прокуратурасы кездейсоқ алынған жоқ, басқа да облыстар, бұдан басқа іс-қағаздары 90%-ға жететін бірнеше
аудандар басқа облыстарда да бар. Алайда, Қызылорда облысының айырмашығы сол, онда іс-қағаздарын
мемлекеттік тілде жүргізу деңгейі жоғары болып қана қоймай, сонымен бірге, күнделікті тұрмыста және
қызметте мемлекеттік тілдегі қарым-қатынас деңгейі өте жоғары болуында.
Қызметкердің дайындық сапасы мен деңгейін анықтау мақсатында оларды іссапарға шығар алдында және
олар қайтып келген соң мемлекеттік тілді білуіне компьютерлік тестілеу жүргізілді. Тестілеу нәтижелері
бойынша қызметкерлердің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі бір ай көлемінде орташа алғанда 23% артты.
Жобаның тиімділігі - қызметкерлер кәсіптік терминдер мен ұғымдарды меңгеріп, оны күнделікті жұмыс
барысында белсенді түрде қолдануға машықтануын атап өту керек.
Жобаның бірегейлігі - тілді дамыту жөніндегі құзыретті органы тарапынан республикалық деңгейде кө
термеленіп,  дипломмен  белгіленді. Оңтайлы тәжірибе алған «Кәсіби тілдік ортаға енгізу» жобасы алдағы
уақытта жалғасатын болса, прокуратура органдарында қазақ тілін кеңінен қолдану процестері қосымша серпіліс алған болар еді.
Қазақ тілін жан-жақты насихаттаудың, дамуды талқылаудың және құқық қорғау органдарының  қызметкерлері арасында еркін сөйлеу тәжірибесін арттыратын басқа инновациялық тәсілдің бірі - Құқық қорғау
органдарының академиясында мемлекеттік басқару саласының, саясаттың, білімнің және құқық қорғау қызметінің өзекті мәселелері  талқыланатын «Қазақ тілі - баршаға!» атты пікірталас клубының құрылуы.
Клубтың қызметі құқық қорғау органдары қызметкерлерінің сөйлеу мен жазудағы сөз шеберлігін байыту,
шешендік өнерін қайта қалыптастыруға бағытталған, өмірдің әртүрлі  жағдайларында сөйлесу құралы ретінде мемлекеттік тілді меңгеруді бағыттауға көмектеседі.
Жобаның бірегейлігі клубта белгілі саясаттанушыларды, қоғам қайраткерлерін, тәжірибелі қызметкерлердің қатысуымен қоғамның өзекті мәселелері талқыланып, негізгі көтерілген мәселе құқық қорғау органы
қызметкерінің күнделікті жұмысы үшін бағытталған қалыпты сөйлеу дағдысы болып табылады.
Жобаның тағы бір жетістігі – пікірсайысқа өз жұмысында мемлекеттік тілді жетік білетіндермен қатар,
қазақ тілін жаңа үйреніп жүргендер де тең дәрежеде қатысады.
Пікірталас клубының алғашқы тұсаукесері Академияның қызметкерлері және білім алушылары арасында
үстіміздегі  жылдың  сәуір айында өтті, содан соң Бас прокуратура алаңында кеңейтілген құрамда өткізілді.
Пікірталас клубының жұмысына дін істері мен азаматтық қоғам, қорғаныс, мәдениет және спорт министрліктері, мемлекеттік емес ұйымдардың өкілдері, қоғам қайраткерлері, педагог-ғалымдар мен сарапшылар қатысып, клуб жұмысы бейнебайланыс форматында аумақтық прокуратура органдары да қатыстырылды.
Талқылау тақырыбы - Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы. Пікірталас жұмысы осындай клубтарды басқа да құқық қорғау органдарында құру, қоғамдағы  маңызды мәселелерді
талқылау   мүмкіндігі туралы ұсыныс ведомствоаралық   деңгейде оңтайлы бағаланып, клубтың кеңейтілген  құрамының  қатысушылары арасында қолдау тапты. Жиын нәтижесі  бойынша 14 облыстық прокуратурада осындай клуб құрылды.
Бұдан басқа, аумақтарда құрылған пікірталас клубтарының алаңында Қазақстан халқы Ассамблеясымен
бірлесіп клуб отырыстарын өткізу жоспарлануда.
Тағы бір инновациялық тәсіл Бас прокуратураның порталында «Қазақ тілін оқимыз» атты бөлімінің
құрылуы. Бұл қашықтықтан оқыту курсының мақсаты тыңдаушыларды араласу белсенділігіне, сауатты  сөй60
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леу стратегиясын таңдауға және қызықты   мәтін арқылы сөздік қорды байыту болып табылады. Мұндағы
негізгі міндет - теориялық деңгейдегі грамматикалық ережені біліп қана қоймай, белгілі бір грамматикалық
қонструкцияны қолдану болып табылады.
Көрсетілген тәсілдің ерекшелігі – қызметкер уақыты мен орнына байланысты болмай, өзінің жұмыс
үстеліндегі үнемі жаңартылып тұратын қазақ тілі сабақтары арқылы өз бетімен мемлекеттік тілді оқи алады.
Қашықтықтан оқыту курсының негізінде қазақ тілін оқыту бойынша оқу материалы – жұмыс дәптері
шығарылды, өз күшімізбен пилоттық жобада мемлекеттік тілді оқыту курсы ұйымдастырылды, әзірше оқытудың қарапайым деңгейі, оған қоса мемлекеттік тілде шешендік өнерді арттыру бойынша оқытудың орташа
деңгейдегі курстарды өткізу көзделіп отыр. Қазақ тілінің латын графикасының бірыңғай стардартын зерделеу және оны қызметкерлерге оқыту бойынша бірқатар іс-шаралар өткізу жоспарлануда.
Мемлекеттік тілге сатылап, жеңіл көшу үшін тілдің  қолдану саласын кеңейту бойынша, қызметкерлердің
күнделікті өмірінде мемлекеттік тілге қажеттілік және сұранысқа ие жағдайын жасаумен қатар, ынталы жұмыс жүргізу  қажет. Осыған байланысты, қызметкерлерге кадрға қарасты баянаттарды, іс құжатында тапсырмалар беруді, бұрыштамаларды  тек  мемлекеттік  тілде ғана жазу ұсынылды. Бұл бағытта қызметкерлерге
көмек ретінде кадрға қарасты баянаттар үлгілері, орысша–қазақша, қазақша–орысша бұрыштамалар үлгілері
ұсынылды. Ақпараттандыру және насихаттау мақсатында Бас прокуратура порталында  мемлекеттік  тілді
қолдану  саласын кеңейту  жұмыстары  туралы барлық материалдардың  жинағы бар  парақша  ашылды.
Академияда жоғары оқу орнының саласына енгізуге арналған ағылшын тілінен жоғарыда аталған әдістемелік құралды әзірлеуден басқа, «Ағылшын тілінің шеберханасы» жобасын апробациялау жоспарланып отыр.
Жобаның бастапқы кезеңінде Академия қызметкерлерінің кәсіби коммуникация тілі ретінде кәсіби ағылшын
тілін үйрену және жаһандық әлемде жұмыс істеу үшін ағылшын тілін кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігі
үшін жағдай жасау қарастырылуда.
Құқық қорғау қызметкерлерін үздіксіз  оқутудың біртұтас жүйесін құру және дамуын қолдау үшін, жұмыс
орнында кәсіптік  казақ және ағылшын тілін оқытудың әдістемесін жетілдіру үшін Құқық қорғау органдары
академиясында салыстырмалы тіл кафедра ашу қажет. Тілдік ортаның кері  байланысын бақылау мен мемлекеттік тіл қолданыс аясын артыруда үштілділікті сақтау мен дамыту процестерін ғылыми, ғылыми-әдістемелік қолдау үшін тұрақты мониторингілеу қажет. Жоғарыда аталған барлық инновациялық тәсілдер мен
ұсыныстар құқық қорғау қызметкерлері үшін «уақыттың мүлдем жетіспеушіліге» байланысты қолжетімді әрі
тәжірибе көрсеткендей оны толық қалпында қабылдау қажеттілігі анықталды.
Осының бәрі, еліміздің мемлекеттік тіл саясатын іске асыруға және әлеуметті   белсенді, мобильді,
өзгерістерден қорықпайтын қазақ, орыс және ағылшын тілдерін күнделікті қызметте іскерлікпен қолданатын
әрі бәсекеге қабілетті, жоғары кәсіби қызметкерді қалыптастыруға бағытталады.
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В статье автором освещено развитие государственного языка и внедрение трехъязычия в органах прокуратуры
посредстом ряда инновационных проектов и методов.
Ключевые слова: Развитие государственного языка, трехъязычие, органы прокуратуры, инновационные проекты
и методы.
In the article the author has covered the development of the state language and the implementing of trilingualism in the prosecutor’s offices via a number of innovative projects and methods.
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АНАЛИЗ ПО АНКЕТИРОВАНИЮ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ БАЛКАРЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В КАЗАХСТАНЕ
В этой статье рассматривается краткая история балкарцев, причина их переселения на казахскую землю, их культура, религия и язык, письменность и литература, а также сохранение данных ценностей в кругу балкарской диаспоры,
профессии и вопросы сохранения традиций, также подведение итогов анкетирования международного проекта,
проведённого совместно с немецкими и казахстанским учеными «Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветском Казахстане» и анализ аудио-материалов.
Ключевые слова: балкарцы, социолингвистический анализ, анализ по анкетированию, краткая история балкарцев.

Один из народов бывшего советского союза, балкарцы, проживали в четырёх административных районах
Северного Кавказа с населением всего 40 тыс. 900 людей. Этнические балкарцы, в основном проживавшие на
территории Кабардино-Балкарской АССР, в 1944 году были обвинены руководством СССР в «предательстве»
и «неспособности защитить» от немецко-фашистских войск территорию КБАССР, в частности, Эльбрус и
Приэльбрусье, и переселены в Среднюю Азию. В период с 9-11 марта 37 103 тыс. балкарцев были силой
переселены на территорию Казахстана и Кыргызстана.

Таким образом балкарцы были насильственно переселены в Среднюю Азию и Казахстан 8
марта 1944 года. Этот день считается Днем национального траура балкарского народа. Во время
депортации традиционные семейно-родственные структуры был нарушены. Родственники оказались
изолированными друг от друга. Произошел разрыв поколений, нарушились традиция передачи народных
обычаев, обрядов, праздничная культура.
28 апреля 1956 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом
положении крымских татар, балкарцев, турок - граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей,
выселенных в период Великой Отечественной войны». 9 января 1957 года Президиум Верховного Совета
СССР издал Указ «О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-Балкарскую АССР». Началось возвращение балкарцев на родину. Основная масса вернулась до середины 1958 года. К 1979 г. около 90% всех
балкарцев вернулись на Кавказ.
В современный период в Казахстане больше двух тысяч балкарцев компактно проживают в Алматинской,
Джамбульской и Южно-Казахстанской областях. С 1996 года диаспора карачаево-балкарцев принимает
участие в работе этнокультурного центра «Минги тау».
Краткая история и особенности культуры балкарцев. Балкарцы (на карачаево-балкарском «Аланла») –
один из тюркоязычных народов, близкий к карачаевцам и проживающий в Северном Кавказе. Балкарцы,
проживающие в Черкесском ущелье Балкарии, называют себя малкъарлы, т.е. балкарцы, а в остальной части
Балкарии самоназвание у народа таулу. А также балкарцы называют себя Alan / Alanla что означает «алани».
В 1915 году ученый из Европы У. Прохле, проводивший исследования в Малкаре (Балкаре), писал, что это
касается людей, которые живут на склоне горы Черек. Басхан, Чегем и Карачаево-балкарцы были названы
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именами склонов гор. Например, люди жившие на склонах горы Черек, называли себя Малкарлы, на склонах
горы Басхан Басханчы, живущие на горе Чегем называют себя Чегемли; а людей на Карачае назвали карачаи/
карачаевцы. Этот народ называл себя также таулы, а друг-друга алан.
В 1917 году после Октябрьской Революции большевики поменяли систему административного управления,
зону Карачай объединили вместе с землей кабардинцев, бесленей и абазаларцами, а также был создан
автономный округ Карачай-Черкес. Позже Советская власть объединит народ Басхан, Чегем, Бызынгы, Холам
и Черек с Кабардино-Балкарской автономией, которая была создана вместе с балкарами и кабардинцами.
Таким образом, в 1922 году родственные народы балкары и карачаевцы были разделены между собой [1, 565
б]. У.Прохле опубликовал в виде статьи результаты своей экспедиции на землю Черека в 1915 году в журнале
«Keleti semle» под названием «Balkarische Studien» и это послужило основой для формирования балкарского
термина как нации отличающегося от карачаевцев. Предположительно, название народа (этноним) «балкарцы»
происходит от русского варианта названия «малкарцы» (жители ущелья Малкар).
Вера и культура. На сегодняшний день большинство балкарцев придерживаются мусульманской веры,
мазхаба ханафи, сунниты. По исследованиям ученых, причиной принятия ислама у балкарцев стало
переселение Крымских татар и ногайцев на Северный Кавказ в 17 веках. Как и другие тюркские народы, в
древние времена предки балкарцев верили в шаманизм, тенгрианство, христианство и т.д. Имеется много
подтверждений, что у балкарцев долгое время существовало тенгрианство. Это можно судить по легендам
Teyri – Тенгри, Umay-Ene – Умай-ана и другим древнетюркским верованиям.
Со времен императорства Азиатских гуннов (д.н.э 3 в.- н.э. 3 в.) и Европейских гуннов (5-6 вв.) известно,
что древние тюрки верили в Тенгри, о чем мы находим свидетельства в богатырских эпосах карачаевцев [2],
что также подтверждается армянскими и византийскими источниками, которые относятся к раннему средневековью. Таким образом, культ Тенгри-хана у балкарцев имел такую же высшую силу, как и у всех древних
тюрков. Кроме этого, исходя из исторических источников у балкарцев существовала вера в христианство.
В ранее средневековье на Северном Кавказе, среди племен булгаров и хазаров христианская вера стала
распространяться под влиянием Византии. В то время, как некоторые племена кипчаков-куманов, кумов,
половцев начали принимать христианскую веру, у прадедов балкарцев на Северном Кавказе христианская вера
была уже распространённой. Это также подтверждается арабскими, персидскими, славянскими источниками.
На сегодняшний день, в обычаях и именах балкарцев, наблюдается влияние этой веры [2].
Между местными народами Кавказа встречаются общие мифологические мотивы. По мифам, сказкам
и эпосам балкарского народа мы наблюдаем схожесть рассказов о природных явлениях, таких, как огонь,
земля, вода, дождь, озера-реки и горы и т.д. часто встречающихся в устной литературе соседних народов
балкарцев, осетинцев и кабардинцев [1, 265-267 б.]. Ученый В.И.Абаев из Осетии писал, что несмотря на
разнообразие языков народов Кавказа, они имеют общие традиции [3]. Все эти народы объединяет общая
вера, культура и мировоззрение.
По итогам анкетирования было выявлено, что 91,6% балкарцев придерживаются мусульманского
вероисповедания, исполняют исламские традиционные обычаи и вступают в брак лишь с мусульманами [4].
Устное народное творчество является началом литературы балкарцев и карачаевцев, как и у других
национальностей. Ученые, которые исследовали ранние традиции и обряды, быт балкарцев, отмечали, что их
устная народная литература очень богата. Нарт таурухла, героический эпос является особенностью устного
народного творчества балкарцев и карачаевцев. Хотя, эпос Нарт – общее наследие для народов тюркского
происхождения на Кавказе [3]. Нарты считаются прадедами всего кавказского народа, чьи имена отразились в мифах. В эпосах говорится о том, что они приручали лошадей, изготавливали железо и изготавливали
оружия. А также нарты стали символом храбрости, благородства для всего Кавказа. Нарты были самыми
умными, хитрыми и умелыми воинами, они выигрывали не только силой, но и умом. Как упоминалось
ранее, язык эпоса разный, но сочинение объединяет культуру всех кавказских народов, которые не считаются
родственными. Таким образом, нарт эпос- древнейшее сочинение, лежащее в основе литературы, не только у
адыгеев (черкес), абхазов, осетинов и чеченов, но и тюрков-карачаевцы и балкарцы имеющие общую культуру
и историю на Кавказе.
Нарты, согласно карачаево-балкарским сказаниям, это бесстрашный народ воинов-богатырей, потомки
бога кузнечного дела Золотого Дебета. Они созданы верховным богом Великим Тейри с определенной целью
- установить на земле порядок, истребить эмегенов и драконов, очистить мир от всего, что мешает людям. А
также в устном народном творчестве балкарцев, помимо эпоса нарт очень часто встречаются богатырские и
исторические эпосы. Жыршы, поэты, которые исполняют эпосы, описывают историю карачайского народа,
формирование общества, отношение между народами на Кавказе и борьба за свободу с Россией [5, 238 б].
Эпос «Авчы Бийнөгер» можно указать, как самый древний эпос в устном народном творчестве карачаевобалкарцев. В эпосе «Батыр Карча» изображается борьба между шахом кабардинцев и Крача би. Одним из
самых известных, статных акынов карачай-балкарского народа был Кара Муса, живший в XVII веке. Он
был и акыном, и советником балкарского бека Айдаболулы Артутая. Его восхваленные песни об Артутае и
грузинском царе Таймуразе сохранились до сегодняшнего дня. В 21 веке была основана литература карачаево
-балкарских языков. Основателем является акын Казым Мечи. В 1859 году Казым родился на Кавказе, село
Шики, Хуламо-Безенгийское ущелье, Терская область. Он был из бедной семьи. Мама из рода карачаево
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-балкар Алпо. В произведениях на карачаево-балкарском языке можно заметить, что Казым с детства усваивал
знание медресе, арабский и персидский языки а также тюркскую литературу. С малых лет Казым увлекался
восточным мастерством Наваи, Физули, Фердавси, а также Ал Бируни, Аль Фараби и Ибн Сина. Первые поэмы
Казыма («Иман-ислам», «Пророки») отражают идейные искания поэта в мире религиозной философии и
этики, размышления о назначении человека на земле. Поиски правды, истинных приоритетов продолжаются
на протяжении всей жизни поэта, обретая социально-психологическую значимость в его произведениях. В
1907 году на поле битвы на войне рождается еще одно произведение, которое состоит из 8 частей «Жаралы
жугътур. В 1943 году 85 летний Казым противостоял власти, в итоге его закрыли и депортировали в земли
Казахстан, с народом карачаево-балкар. Тоска по родине, от тяжелых мучений акын не выдержал и умер спустя год. Был похоронен в Талдыкоргане. Спустя 54 года, то есть в 1999 году Казыма Мечи заново похоронили
в родных краях Кавказа. На сегодняшний день захоронение К.Мечи расположено в столице Кабардино -Балкарской республики, в столице Нальчик, в одном парке, который назвали именем К. Мечи.
Во времена Советского Союза карачаево-балкарская литература пополнилась новыми именами поэтов
и писателей таких как Б.М.Пачев, П.Кешоков, Т.Борукаев, А.Шогенцуков, Ә.Кешоков, К.Кулиев, А.Налоев.
Сочинение Керима Отара 1956 года «Йоллар» (дороги) о тяжелой судьбе народа в изгнании положило
начало художественной литературы середины прошлого века. С 1957 года карачаевцы и балкарцы стали
возвращаться на родину – на Кавказ. С 1959 по 1961 года была продуктивная пора для карачаево-балкарской
литературы, стали активно появляться новые книги. Начало возрождаться творчество поэтов, которые
погибли во ІІ Мировой войне, были репрессированы и названы врагом народа. С 1970 года литература карачаево-балкарцев стала расцветать. Абдуллах Беги, Аскер Доду, Светлана Моттай, Муталип Беппай, Мураддин
Олмез, Сакинат Мусука, Муса Байда - плеяда новых поэтов и писателей, родившихся уже в изгнании [1, 270277). Почти все эти молодые поэты является потомками депортированных карачаево-балкарцы из Кавказских
горных ущелье в Казахстан 1950 годах.
Культурная антропология. Антропологические данные — по физическому типу карачаевцы и балкарцы
принадлежат к кавкасионскому высокогорному типу. Карачаево-балкарцы антропологически значительно не
отличаются от других народов Кавказа. Внешность балкарцев очень схоже с соседними балкарами, осетинами,
кабардинцами, черкесами и т.д., относятся к европейской кавказской группе: высокий рост, большие размеры
продольного и особенно поперечного диаметра головы, колоссальная ширина лица, широкий лоб, узкая
выпуклая челюсть, ровный, высокий или орлиный нос, светлые или карие глаза, светлые, каштановые или
чёрные волосы, белая кожа. Они относятся к кавкасионскому антропологическому типу (балкано-кавказскому
варианту) европеоидной расы, кроме того среди балкарцев встречаются «туранидские брахицефальные»
типы. Так же среди балкарцев встречается антропологические типы близкие к Восточным монголоидным
группам.
Годы изгнания. Какими бы не были нации Советского союза, все были подвергнуты Сталинскому
насилию, геноциду, этноциду и политическому преследованию. Единые народы – были зачислены в ряды
ненадежных и наций – предателей, и были вынуждены уехать с исторический родины. Балкарцы с Кавказа
были также подвергнуты диктаторским ассимиляциям. В августе 1942 года пять районов КабардиноБалкарской АССР заняли немецкие войска. И 24 октября 1942 года был оккупирован город Нальчик. В начале
1943 года советские войска освободили Кабардино-Балкарскую АССР. В январе 1944 года состоялось первое
предварительное обсуждение вопроса о возможности переселения балкарцев. Преследование в отношении
балкар началось с убийства 200-300 людей в 4 аулах Кабардино-Балкарской Республики, в районе Черек,
в конце ноября 1943 года. Операция по выселению балкарцев началась 8 марта 1944 года. 8-9 марта года
вынес решение о «Депортации балкарского народа» на казахские и киргизские земли. Рано утром 8 марта
1944 г. старикам, женщинам, детям было приказано немедленно собираться в дорогу. Вооруженными силами
не дал возможности взять пищу, воду, необходимые вещи, были отправлены в вагонах для перевозки скота.
Всего в течении двух часов, все население Балкарских сел было погружено в грузовые машины. В один вагон
заключенных была выдана одна постель на 4-5 семей. В холодные дни, переселявшимся балкарам по дороге
не давали даже продукты питания и воду. На станциях разрешалось только одному человеку взять воду с
чайником или вылить ведро, использованное вместо туалета. По дороге от голода и холода умерло много
детей и стариков. Похоронить их не было возможности, трупы приходилось выбрасывать. В таких животных
условиях переселявшийся балкарский народ был разбросан на огромных просторах Средней Азии и
Казахстана. Депортации подверглись все без исключения: активные участники Гражданской и Отечественной
войн, инвалиды войны, даже прикованные к постели, дети, жены. К местам нового поселения в Среднюю
Азию в 14 эшелонах было отправлено 37.713 балкарцев. Переселенцы направляются во Фрунзенскую область
– 5446 чел., Иссык-кульскую – 2702 чел., Семипалатинскую – 2742 чел., в Алма-Атинскую – 5541 чел., ЮжноКазахстанскую – 5278 чел., Омскую – 5521 чел., Джалал-Абадскую -2650 чел., Павлодарскую – 2614 чел.,
Акмолинскую – 5219 чел.
В Казахстане они были размещены в клубах для переселенцев, в свободных мечетях, в загонах для
лошадей и свиней. Люди, которым не достались такие места, выкапывали себе землянки. Среди переселенцев
были распространены эпидемические болезни – кишечные, краснуха, дизентерия, чума, вши. За 9 месяцев
1944 года родилось всего 56 детей, а умерло – 1592 человека. Начиная от 1 апреля 1944 года до сентября
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1946 года а Казахстане и Киргизии умерло 4849 балкарцев, а это каждый восьмой переселенец. Народ
практически вымирал в изгнании. Процесс переселения балкарского народа затянулся на 8 лет. За это время
они привыкали к новым климатическим условиям, к новому в виду хозяйства, культуре и были вынуждены
учить язык. В плохих бытовых условиях, плохого питания, антисанитарии увеличилось число смертей.
Переселившихся балкарцев держали под особым контролем: «для того, чтобы не иметь связей, секретных
заданий с другими странами, «народы-предатели» не расселялись в пограничных зонах», «чтобы не убежали,
расселяли подальше от железнодорожных путей», «расселять группами, для удобного наблюдения». Вместе с
этим, они должны были постоянно ходить в комендатуру, отмечаться, даже для того, чтобы поехать в другой
район, нужно было брать разрешение.
В жестких условиях депортационной политики, единственной возможностью сохранения жизни для
народов, перекочевавших на казахскую землю без каких-либо личных пожитков, являлась родственная помощь
казахов. Казахский народ, несмотря на тяготы голода, политического притеснения и скорби, встречали угрозу,
высоко подняв голову, делились последним куском хлеба, протягивали руку помощи подвергшимся иронии
судьбы в их самые тяжелые минуты жизни, тем самым оказывая непосильную помощь и поддержку. В разное
время народы, насильно вынужденные переселиться на казахскую землю, не только обрели здесь кров, но
также нашли вторую Родину для себя, и своего потомства. Они, сохраняя свои национальные особенности,
нашли заслуженное место в многонациональном Казахстане.
14 ноября 1989 года Декларацией Верховного Совета СССР были реабилитированы все репрессированные
народы, признаны незаконными и преступными репрессивные акты против них на государственном уровне в
виде политики клеветы, геноцида, насильственного переселения, упразднения национально-государственных
образований, установления режима террора и насилия в местах спецпоселений. 8 марта в современной КБР
является Днем памяти жертв депортации балкарского народа, а 28 марта отмечается как День возрождения
балкарского народа.
Численность балкарцев и места их проживания. Переселившиеся с Северного Кавказа, КабардиноБалкарии, в общем 37 103 тыс. балкарцев, из них 4660 тыс. семей 21, 150 тыс. людей (57%) (по другим
данным 16 684 тыс. людей) были переселены в Казахстан. На сегодня 8 марта считается днем депортации
балкарцев. На международных проектах, на вопрос: «Когда вы приехали в Казахстан?», принимавшие
участие 32 балкарцев ответили: 68.7% в 1943 г., 6,2 % в 1944 г., остальные 31,2 % не дали ответы. На
вопрос причины переселения в Казахстан: 71,8 % ответили – смена места, 3,1% - репрессия, у остальных
25% сведений нет. Таким образом, большая часть балкарской диаспоры, знает историю переселения в
многонациональный Казахстан.
Динамика численности населения балкарской диаспоры Казахстана по результатам переписи населения
представлена следующим образом: 1970 г. – 2714 чел.; 1979 г. – 2258 чел.; 1989 г. – 2926 чел.; 1999 г. –
2079 чел.; 2009 г. - 1798 чел. В соответствие с данными Агентства Республики Казахстан численность
балкарской диаспоры снижается. По сравнению с переписью 1970 г. численность балкарцев уменьшилась
на 916 (48,7%) человека в 2009 г. Сокращение численности балкарцев определяется миграционными
оттоками населения на историческую родину. В ответах респондентов отмечается, что возвращение
связано “с ностальгией по Родине”.
14 апреля 1993 г. Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым был подписан закон «О
реабилитации жертв массовых политических репрессий», в соответствии с которым были установлены льготы для реабилитированных граждан, в том числе, балкарцам и карачаевцам, достигшим 60 лет, улучшилось
пенсионное обеспечение.
В современный период Казахстане балкарцы компактно проживают в Алматинской, Джамбульской и
Южно-Казахстанской областях. 36 респондент-балкарцы, опрошенных в международном проекте, указали
постоянное жительство в Казахстане: 23 человек (63,9%) – в Джамбульской области, 3 человек (8,3%) – в
Алматинской области, 2 человек (5,6%) – в городе Астана, 2 человек (5,6%) – в Акмолинской области, 6
человека (16,7%) – нет данных.
Национально-культурные объединения балкарцев и поддержка их языка и культуры. Большое
значение для обеспечения комфортных условий жизни карачаево-балкарской диаспоры имело создание
13 апреля 1996 г. карачаево-балкарского национального культурного центра «Минги-Тау», имеющего
филиалы в городах Талды-Курган, Астана, Тараз, Шымкент, Павлодар, Шерактинском и Успенском районах
Павлодарской области. С марта 1996 г. по 2007 г. председателем карачаево-балкарского культурного центра
являлась Л.Х. Хочиева, внесшая большой вклад в становление и развитие центра. «Минги-Тау» принимает
активное участие во всех мероприятиях, проводимых Ассамблеей народа Казахстана. С сентября 2008
г. этот центр возглавляет М.М. Бабаев В апреле 2009 г. издан первый номер общественного журнала
«Минги-Тау». Все члены этого центра активно участвуют в общественной жизни республики и 6 из них
являются членами Ассамблеи народов Казахстана. Также в стенах культурного центра работают танцевальный ансамбль «Минги тау». Как и других этнические группы, балкарцы соблюдали права нахождения на
нашей земле. Балкарцы, проживающие в Казахстане, сохранили элементы свадебных традиций – «покрывать
невесту тремя платками», «открывания лица невесты ножом»; традиция укладывания ребенка в колыбель
(бешик), после сорока дней со дня рождения, праздник «первого шага».
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Языковая ситуация. Балкарский язык – государственный язык Кабардино-Балкарской Республики (РФ),
экзогенный язык балкарской диаспоры Казахстана. Близок к карачаевскому языку. Вместо обычного для
карачаевского языка буквосочетания нъ употребляется буквосочетание нг, вместо карачаевского краткого
гласного у́ - буква у после гласного. Балкарский язык рассматриваться вместе с карачаевским языком.
Карачаево-балкарский язык (къарачай-малкъар тил, таулу тил) – один из тюркских языков, язык карачаевцев
и балкарцев. Современное название стало общепринятым с 1950-х годов, ранее назывался горско-татарским,
горско-тюркским, татарско-джагатайским. Генетически карачаево-балкарский язык относят к половецкокыпчакской группе тюркских языков. Наиболее близкие к нему языки — кумыкский, крымскотатарский,
крымчакский, караимский. Распространён в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, в Казахстане и
Средней Азии, Турции, в странах Ближнего Востока.
Карачаево-балкарский язык сформировал восточную ветвь на Кавказе кыпчакской группы языков.
Карачай-балкарский язык называют языком «Тау», либо «Тауша». В ходе исторического развития, карачаевобалкарский язык разделился на два больших диалекта. Однако он не делится по-отдельности на карачайский и балкарский, потому что он употреблялся на карачаевской территории и балкарского Басхан, а также
ущелья Чегем, после становления данного языка, как письменного, не обособлялся. Карачаево-балкарский
язык имеет два диалекта: «чокающе-жокающий» (карачаево-баксано-чегемский) и «цокающе-зокающий»
(верхнебалкарский), различие между которыми проявляется в шипящем или свистящем отражении
общетюркских шипящих. Литературный карачаево-балкарский язык существует с 1920-х годов на основе
«чокающе-жокающего» диалекта.
Согласно переписи 2010 года, в Российской Федерации карачаево-балкарским языком владеют 305364
человека. Количество носителей по всему миру, по данным сайта Ethnologue, — 310730. Балкарский язык
в Казахстане используется в семье, а также между членами диаспоры наряду с казахским и русским. В
Казахстане родному балкарскому языку обучаются в воскресных школах при этнокультурных центрах г.
Тараз, Алматы, Южно-Казахстанской области. Карачаево-балкарский язык используется в семье, среди
представителей диаспоры.
Орфография. Балкарцы до 1924 года использовали арабскую письменность (с дополнительными буквами,
характерными для тюркских языков: )ۋ ڭ ۇ, 1924 до 1937 г. латинскую (с дополнительными буквами ç, ƣ, ɵ,
ş, ƶ, ь, (’), а начиная с 1937 года и по сей день используют кириллицу. Алфавит на основе кириллицы был
изменен дважды в 1961 и 1964 годах.
Статистический анализ социолингвистической ситуации балкарцев по результатам анкетирования.
Социолингвистическое исследование проводилось на основе социолингвистической анкеты, разработанной
участниками проекта начиная с 2014 г. Немецкими участниками проекта были организованы экспедиции
по регионам Казахстана, в которых приняли участие студенты и магистранты кафедры тюркологии ЕНУ
им. Л.Н.Гумилева. Полевые исследования позволили собрать уникальный языковой материал по тюркским
языкам Казахстана. Записи аудио и видео материалов были документированы, а затем сделана транскрипция
для каждого отдельного отрывка устной речи. После окончания интервью заполняется анкета метаданные.
Проведенная анкета в рамке международного проекта показала, что многие владеют достоверной
информацией об истории семьи, то есть могут сказать откуда и когда их предки были переселены в Казахстан.
Из опрошенных 36 балкарцев на вопрос «Когда произошло переселение?»: 22 чел. (68,7%) ответили – 1943
год, 2 чел. (6,2%) – 1944 год, причину приезда 71,8% опрошенных ответили депортация, 3,1% - репрессия,
25%-нет данных. На вопрос «Была ли семья депортирована в Казахстан?» 22 (61,1%) человек ответили - да, 7
(19,4 %) опрошенных ответили - нет, а у 7 (19,4 %) человека - нет ответа.
Как мы указали выше, имеется много причин переезда в Казахстан, что повлияло на будущую
этнопсихологию балкарцев. Как бы не было, главной причиной заселения их в Казахстане является массовое
переселение в связи с обвинениями о сотрудничестве с немцами во время Второй мировой войны. Хотя
балкарцы прекрасно знают о переселениях своих семей, но открыто об этом не говорят. При депортации
побили тысячи балкарцев, их страх перерос «в национальную страху», и это прослеживается в этнопсихологическом состоянии поколения.
Этническая принадлежность по паспорту: все респонденты (100%) из опрошенных являются балкарцами.
Этническая принадлежность по самоопределению: 35 респондент (97,2%) из 36 опрошенных определяют
себя как балкарцы и только у 1 человека (2,8%) нет данных. Балкарцы заключат брак с представителями
своей нации и казахского и карачаевского этноса, анализ анкет показал следующее: национальность отца:
33 человек (91,7%) - балкарцы, 1 человек (2,8%) – хемшили, 2 чел. (5,6%) – нет данных. Как показывает
анализ по линии отца национальный колорит в основном балкарцы, а также встречается турки хемшили. А по
линии национальности матери национальный состав разнообразен и составил 5 национальностей: 10 человек
(27,8%) - балкарки, 9 человек (25%) – узбечки, 5 (13,9%) – татарки, 4 (11,1%) – русские, 1 (2,1%) - казашки,
а у 7 (19,4 %) человека – нет данных.
Таким образом, в этническом самоопределении доминирующим маркером независимо от этноса является
отцовская линия балкарская, ребенок в семье идентифицирует себя с этносом отца. Отсюда можно констатировать, что в настоящее время в Казахстане на формирования сознания, культуры, языка у карачаевцев
оказывает больше влияние отец, чем мать.
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На вопрос: «К какой национальности принадлежат дети из смешанных браков?», из 38 человек 25 (65,
7%) ответили «по отцовской линии», но по фактическому это составляет 25 %. Тем не менее, большая
часть балкарских семей (52,8%), отвечавшая на анкету, показала, что не может в открытом виде дать знать,
в официальных документах национальность ребенка. Балкарские семьи в Казахстане не ставят никаких
рамок для смешанных браков, только в очень редких случаях, некоторые семьи (2,1%) ответили, что не
поддерживают брак с русскими. Удельный вес в смешанных брак балкарских семьях выглядит следующим
образом: 13 человек (36,1%) с казахами, 7 человек (19,4%) с русскими, 1 человек (2,8%) – с турками,
1 человек (2,8%) – с узбеками, 14 (38,9) человека нет информации. Во втором поколении, когда один из
супругов не карачаевской национальности выявилось следующее: 9 (25%) - детей в таких браках записаны
балкарцами; 7 (19,4%) детей записаны казахами; 1 (2,8%) - детей в таких браках записаны карачаевцами; 19
(52,8%) – детей национальность не указана.
Все опрошенные респонденты в основном считают важным знание родного языка, однако с сожаленьем
признают, что с уходом старшего поколения знание родного языка слабеет. Родной язык владеет свободно
только старшее поколение, хороший разговорный язык - у среднего поколения, к сожалению, молодое
поколение являются русско-казахскими билингвами. Балкарская молодежь отличается русско-казахским
билингвизмом. Причинами этому, являются обучение в казахской (21 человек – 58,3%), а также в русской (13
человек – 36,1%), школах и браки с казахской нацией.
Итоги касательно родного языка балкарцев: Анализ опроса языка на котором говорят в семье с детьмидошкольниками: 23 (63,9%) – говорят только на казахском языке; 8 (22,2%) – говорят только на русском языке;
2 (5,6%) – говорят только на балкарском языке; 1 (2,1%) – говорят только на карачаевском языке; 2 (5,6) – нет
данных. Анализ опроса языка на котором говорят в семье с детьми-школьниками: 23 (63,9%) – говорят только
на казахском языке; 8 (22,2%) – говорят только на русском языке; 2 (5,6) – говорят только на балкарском
языке; 1 (2,1%) – говорят только на карачаевском языке; 2 (5,6) – нет данных. Анализ опроса языка на котором
говорят в семье со взрослыми: 23 (63,9%) – говорят только на казахском языке; 8 (22,2%) – говорят только на
русском языке; 2 (5,6) – говорят только на балкарском языке; 2 (5,6) – говорят на балкарском и русском языках;
1 (2,1%) – говорят только на карачаевском языке.Анализ опроса языка, который используется с людьми других
национальностей: 22 (61,1%) – говорят только на казахском языке; 9 (25%) – говорят только на русском языке;
2 (5,6) – говорят на казахском и русском языках; 3 (8,3%) – нет данных.
Анализ данных языкового блока показал, что «языковой фактор» не является болезненным для
казахстанских балкарцев. Они владеют государственным казахским языком в совершенстве или на
достаточном уровне (63,9%), либо могут говорить и понимать разговорную речь на казахском. Большинство
опрошенных не фиксируют фактов ущемления их прав по языковому признаку. Оценивая развитие языковой
ситуации в стране, подавляющее число представителей балкарской этнической группы считает, что значение
казахского языка возрастает без ущерба для русского языка. В качестве наиболее предпочтительной модели
языковой политики казахстанские балкарцы поддерживают модель «двуязычия», в рамках которой наряду
с казахским языком сохраняется роль русского языка как языка официального и межнационального общения (91,5%), на втором месте по популярности — идея трехъязычия (96,8%). Но свободно говорящие на
родном языке балкарцы составляют 13,8%. Итак, анализ опроса показал следующее: 34 человек (94,4%)
– – говорят свободно на балкарском, башкирском, казахском, карачаевском и русском языках; 30 человек
(93,7%) – читают свободно на балкарском, казахском, карачаевском и русском языках; 20 человек (42,6%) –
пишут свободно на казахском, карачаевском и русском языках; 25 человек (69,4%) – понимают свободно на
балкарском, казахском, карачаевском и русском языках; 32 человек (88,8%) – свободно читают газеты, журналы на казахском и русском языках; 23 человек (63,8%) – им понятнее слушать лекции, беседы, доклады,
телепередачи и радиопередачи на балкарском, казахском и русском языках; 23 человек (63,8%) – им понятнее
слушать концерты, смотреть спектакли на казахском, балкарском и русском языках; 23 человек (63,8%) –
ответили, что, им не нужно объяснять на родном языке с русского и казахского языков.
Все респонденты считают себя полноценными представителями своей национальности. При личной
идентификации представители балкарского этноса определяющей для себя называют общность со своей
этнической и религиозной группой (33 человек из опрошенных, это составляет 91,6% придерживают ислам,
только 2 (5,6%) христиане.), а затем — общегражданскую принадлежность (казахстанец) (96,4%). В качестве
ключевых проблем сферы межэтнических отношений представители балкарской этнической группы 94,4%
опрошенных респондентов указали что не встречаю какого-либо напряжения, в том числе 5,6% человек не
ответили на вопрос.
В целом практически невозможно выделить некую «балкарскую модель поведения» в Казахстане, однако
исследование зафиксировало две характерные особенности, свойственные данному этносу: нулевой конфликтный
потенциал и высокий показатель открытости к межэтническому взаимодействию. Например, на вопрос: «Браки
между какими этносами не принимаются Вашим сообществом?», из 29 человек, 21 (72,4%) ответили, что нет
ограничений в браках между другими этносами, только 1 (3,4%), что нельзя вступать в брак с русскими. Но в 66,1
% смешанных браках, в числе их 19,4% вступили в брак с русскими.
По итогам ответов анкетирования наблюдается то, что балкарцы не забыли и не отказались от своих традиций.
Например “Гущэхэпхэ” (бешик той, укладывание ребёнка в колыбель) делается ребенку, когда ему исполняется
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40 дней. Когда ребенка кладут в бесик, ему рядом с головой ставят хлеб хычын (балкарцы называют хлеб хычин),
для того, чтобы в его жизни было много хлеба, и он не голодал, также к ногам ему ставят мёд, чтобы его жизнь
была сладкой. Во время обряда “бет ашу”, невесту закрывают тремя платками и открывают их ножом. Недавно
пришедшая невеста не повышает голос на старших. Уважать старших – обязательный долг. На праздниках
готовится национальное блюдо хычын. Хычын – это хлеб, который жарится на масле. Балкарцы отмечают
праздник языка и праздник наурыз, известные акыны народа карачаево-балкарцы организовывают литературные
вечера. На вопрос «Какие возможности предоставляются Вашему этносу соблюдать свои традиции?» 24 (66,6%)
респондентов отметили, что даются все возможности. В декабре 2010 года в Джамбульской области они сообщили, что все праздники в культурных центрах могут отмечаться свободно, с гордостью, наличием всех возможностей, и без давления, создав объединенный общественный филиал “Карачаевцы и балкарцы - Единство”. Тем не
менее, в культуре балкар ощущается сильное влияние казахского народа. Например на вопрос «Какие изменения
традиций обусловлены влиянием соседних этносов?» 13 респондентов из 20-и (65%) ответили, что если отметить традиции присущие для казахского народа, то оба (10%) заметят небольшое влияние русских.
Большая часть балкарского этноса, как и прежде, занимается сельским хозяйством и животноводством, но
встречаются и другие отрасли как: 5 ч. (13,9%) – учителя; 5 ч. (13,9%) – рабочие; 3 ч. (8,3%) – в др. сферах; 2
ч. (5,6%) – госслужащие; 2 ч. (5,6%) – в сфере обслуживания; 2 ч. (5,6%) – студенты; 1 ч. (2,8%) – сантехники;
1 ч. (2,8%) – рабочие в госпредприятиях; 1 ч. (2,8%) – водители в госпредприятиях; 1 ч. (2,8%) – юристы; 1 ч.
(2,8%) – пенсионеры; 1 ч. (2,8%) – механики; 1 ч. (2,8%) – ученики; 1 ч. (2,8%) – охранники. 10 ч. (27,8%) – не
предоставили данные.
Большая часть представителей балкарской диаспоры, то есть 29 человек (76,3%) не знают примеров
национальной устной литературы. Одни из взрослого и среднего поколения (2,6%) написали, что знают поэмы
«Хлеб мен Роза», «Жаралы жугътур» Казыма Мечи, а также один (2,6%) нартский эпос, произведения Кайсыну
Кулиева, Мечиева Казыма Беккиевича. Балкарская диаспора в Казахстане, находится в таких же правах, как
другие граждане. Вынужденно переселенные в Казахстан, оставшиеся здесь, а также считающие Казахстан
второй родиной, балкарцы, в первую очередь, благодарны казахскому народу за поддержку в трудное время,
братскую любовь и добродушие, в годы получения независимости РК, президент Н.А. Назарбаев призвал к
единству и дружбе между нациями, а также равноправию. Созданная, среди стран СНГ, первая Ассамблея народов
в Казахстане, напрямую заслуга президента. На сегодняшний день, более 3 тыс. балкарцев (не официально)
создав группу этноса в Казахстане дружно проживают на его территории. Итоги исследования международного
проекта показали, что, социально-лингвистическое состояние и культура балкарцев в стране развивается на
основе государственной политики межнационального мира и согласия.
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Бұл мақалада балқарлардың қысқаша тарихы, қазақ жеріне келуі мен себептері, олардың мәдениеті, діні, тілі,
жазуы мен әдебиеті және бұл құндылықтардың балқар диаспорасы шеңберінде сақталуы, кәсібі, дәстүрлерін сақтай
білуі секілді мәселелер қарастырылып, қазақстандық және неміс ғалымдарының бірігіп жүргізген «Пост-кеңестік
Қазақстандағы түркі халықтарының тілі мен мәдениетінің арақатынасы» атты халықаралық жобасының сауалнама
қорытындыларын, аудио материалдарын талдайтын боламыз. Түйін сөздер: балқарлар, социолингвистикалық талдау,
анкеталық талдау, балқарлардың қысқаша тарихы
This article states about the short history of Balkarians, why did they come to Kazakhstan and their cultures, religion, language and literature. I will also discuss in this paper how Balkarian diaspora could save these values, customs and traditions. I
will argue the project of international questionare’s conclusions and audio materials titled “Interaction of Turkic Languages and
cultures in the post-Soviet Kazakhstan” made by Kazakhstani and German scientists.
Key words: Balkarians, sociolinguistic analysis, analysis of questionnaires, history of Balkarians.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРАИМОВ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
В этой статье рассматривается краткая история караимов, причина их переселения на казахскую землю, их
культура, религия и язык, письменность и литература, а также сохранение данных ценностей в кругу караимской
диаспоры, профессии и вопросы сохранения традиций, также подведение итогов анкетирования международного
проекта, проведённого совместно с немецкими и казахстанским учеными «Взаимодействие тюркских языков и культур
в пост-советском Казахстане» и анализ аудио-материалов.
Ключевые слова: караимы, социолингвистический анализ, анализ по анкетированию, краткая история караимов.

История. История появления караимского движения традиционно связывается с именем Анана бен Давида
действовавшего около cередины VIII века в Аббасидском халифате. О его реальной жизни известно мало, за
исключением нескольких поздних источников, в которых приводятся полулегендарные сведения. Одна из легенд повествует о том, что Анан бен Давид претендовал на пост экзиларха – главы евреев в изгнании. Однако
данную должность получил его младший брат Анания. Не смирившись с этим, Анан основывает собственное
религиозное движение, которое провозглашает независимость от авторитета последователей Талмуда. До наших
дней фрагментарно дошел его труд «Сефер а-мицвот» («Книга заповедей»), в нем он изложил свои основные
положения и правила движения, которое стало основой для слияния нескольких групп, оппозиционных раввинистическому иудаизму. В начале сторонники Анана именовались «ананитами», термин «караимы» появляется
в IX веке в работе Биньямина бен Моше Нагавенди, который объединил под ним различные антиталмудические
движения. Термин «караим» можно перевести как «чтецы» или «читающие», что демонстрирует его главную
характеристику – почитание Священного писания (Танаха) как основного и единственного источника
религиозной истины. Это отличало их от прочих евреев, жизнь которых была подчинена распорядку и законам
прописанных в Талмуде – кашрута и ритуальной чистоты, обряде обрезания, брачном законодательстве,
правилах ритуального забоя скота, религиозном календаре и др. Период расцвета движения караимов падает на
конец Х века. В это время формируется духовный центр в Иерусалиме, где ананиты окончательно сближаются с
другими анти-талмудическими движениями в иудаизме под именем караимы. Во главе встает Анан II, правнук
Анана бен Давида. Караимы активно занимаются прозелитизмом своей версии иудаизма, в первую очередь в
иудейской среде Ближнего Востока, Византии и Северной Африке [1, С. 158 – 174].
Однако до сих пор сложным и нерешенным является вопрос появления караимов в Восточной Европе.
Первое письменное свидетельство о караимах в Крыму датируется 1278 годом, они отмечены среди жителей
Солхата – первой татарской столицы полуострова. Около 1342 – 1346 годов Золотая Орда начинает экспансию
в юго-западный Крым, татары захватывают пещерный город Чуфут-Кале, в результате этого, вскоре там
появляется караимская община, об этом свидетельствуют мацевы на караимском кладбище в Иосафатовой
долине. Самая ранняя датируется 60-ми годами XIV века. При этом на ранних мацевах присутствуют татарские
имена, такие как Парлак, Мануш, Тохтамыш. Это выступает ярким свидетельством тесной связи истории
караимов в Восточной Европе с тюркоязычным населением Золотой Орды. В конце XIV века, в результате
политических контактов князя Витольда с Золотой Ордой, караимы попадают в Литву (Троки), а также в
Галицию и на Волынь. В XVII – XVIII вв. самой влиятельной караимской общиной в Крыму являлась община
Чуфут-Кале. Отмечается их присутствие в Бахчисарае, столице Крымского Ханства. Караимы занимались
ремесленничеством (кожевенное, ювелирное, седельное и другие дела), торговлей. Чуфут-Кале являлся
религиозным и культурным центром караимов. В 1731 году на средства караимского лидера Исаака бен Моше
Синан-Челеби там была открыта караимская типография. К концу XIX века караимский центр переносится в
Евпаторию (Гезлев), а община караимов оставляет Чуфут-Кале [1, С. 158 – 174].
Вопрос о появлении караимов в Восточной Европе в научной литературе поднимается с начала XIX века.
Уже в это время появляется несколько теорий, которые объясняли происхождение восточноевропейских
караимов. Первая связывает караимов с собственно еврейскими мигрантами проникавшими в регион в
древности и средние века. Вторая связывает караимов с тюркскими народами – хазарами, кыпчаками.
После присоединения Крымского полуострова к Российской империи в 1783 году караимы пытались
адаптироваться к жизни в совершенно новых условиях. Репрессивные меры российского правительства
относительно евреев («черта оседлости», двойное налогообложение, обязательная служба в армии),
коснулись и караимов. Для того, чтобы дистанцироваться от раббанитской общины караимы отправляют
ряд посольств в столицу. В качестве основных аргументов представители караимской общины приводили
факт непризнания караимами авторитета Талмуда, а так же апеллировали к привилегиям, которыми наделяли
караимов литовские князья и крымские ханы. Интерес представляет деятельность караимского исследователя
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Авраама Самуиловича Фирковича (1787 – 1874), одной из центральных фигур караимского движения XIX
века. В январе 1839 года генерал-губернатор Новороссийского края граф Воронцов передал караимам
официальный запрос о происхождении крымских караимов. Выполнение данного поручения было поручено
А.С. Фирковичу. Запрос содержал ряд вопросов о прошлом караимов и требовал предъявления серьезных
доказательств их отличного от остальных евреев, происхождения. Собственно исторических свидетельств
относительно истории появления караимов в Крыму у общины не было. Поэтому караимская община поручает
А.С. Фирковичу их отыскать. В результате ряда полевых исследований и работ в библиотеках в 1872 году он
издает свой самый главный и известный труд – «Сефер Авне зиккарон ливней Исраель» («Книга памятных
камней сынов Израиля»), которая включает в себя надгробные надписи с караимских кладбищ Чуфут-Кале,
Мангупа, Евпатории, Старого Крыма, Феодосии и Трок, а также историческую концепцию самого автора относительно появления караимов в Крыму. Согласно А.С. Фирковичу, караимы являются потомками древних
израильтян, которые отделились от остальных евреев задолго до рождения Христа (и, следовательно, не повинны в его распятии). После странствий по Ближнему Востоку, предки караимов во время персидского царя
Камбиза II (VI век до н.э.) попадают в Крым. Около 750 года они, обращают хазар в иудаизм караимского толка,
а в 986 году пытаются обратить в иудаизм князя Владимира. Результаты находок Фирковича вызвали бурную
полемику в научных кругах, которая и на сегодняшний день по-прежнему далека от завершения. По мнению
ряда исследователей, ни в коей мере не отрицающих важность обнаруженных Фирковичем материалов, он
фальсифицировал датировки ранних надгробных надписей и ряд колофонов (приписок к рукописям), чтобы
доказать древность происхождения крымских караимов. Следует отметить, что А.С. Фиркович никогда не
говорил о караимах как о потомках хазар, а считал их абсолютно разными народами [2].
Начало XX столетия становится определенным расцветом для крымских караимов и одним из
знаков национального возрождения является открытие ряда караимских изданий, на страницах которых
осуществлялось обсуждение проблем истории, религии, караимского образования и культуры. В 1900-е гг.
выходит одесский журнал «Давул», а в Феодосии появляется рукописная газетка «Зурна-Давул». Первым
печатным органом караимской общины стал московский русскоязычный ежемесячник «Караимская жизнь»
(Москва, 1911-1912). Это дело было продолжено журналами «Караимское слово» (№1-12, 1913-1914,
Вильнюс) и «Сабах» (№1, 1914, Луцк). В том же 1914 г. газзан феодосийской караимской общины А.И. Катык
осуществил первую попытку организации караимского журнала в непосредственно в Крыму [3].
К 1940-м годам национально-общественная жизнь караимской общины постепенно затихает. Такое
положение практически без особых перемен длилось до 80-х годов ХХ века. С этого времени среди караимов
Крыма наблюдается некоторый подъем национальной активности, под эгидой Советского фонда культуры
в Литве, Крыму и Москве создаваются караимские общества. Первым караимским обществом в Крыму
было общество «Бирлык» («Единство»), созданное 21 мая 1989 года, впоследствии перерегистрированное
во Всекрымскую ассоциацию крымских караимов «Крымкарайлар». Общество объединяло всех караимов
Крыма и просуществовало с 1989 по 1991 годы. Позднее появляются национально-культурные общества
в Евпатории, Феодосии, Бахчисарае, Ялте, 16 августа 1996 года они были объединены во Всеукраинскую
Ассоциацию крымских караимов, в которую вошли 10 караимских обществ Украины и Крыма [4].
Неразрешенность проблемы этнического происхождения караимов безусловно напрямую связана с
проблемами самоопределения и самоидентификации, вопросы о которых впервые были поставлены летом 1917
г. на съезде караимского духовенства и на общенациональном караимском съезде. В тот период караимским
духовенством было принято следующее определение: «караимами называются люди, принадлежащие
караимской религии, безотносительно к происхождению. Караимами называются люди, проповедовавшие
караимскую религию и составляющие особую, исторически сложившуюся народность (при этом под
караимской народностью разумеются караимы, живущие в Крыму, и примыкавшее к ним издавна, еще до
присоединения Крымского полуострова к России, вступившие с ними в браки и беспрерывно питавшие их
караимы константинопольские, египетские, иерусалимские, багдадские, сирийские и литовские» [5].
В настоящее время приблизительная численность караимов составляет около 30 тысяч человек, они
проживают на территории России, Литвы, Турции, Украины, Франции, США, Израиля. Сложным остается
вопрос связанный с идентичностью, которая дрейфует от тюркской к еврейской в соответствии с регионом
проживания.

Культура. Учитывая современную языковую характеристику караимов, стоит обратить внимание на
мнение Дана Шапира и Голды Ахиезер. По предположению которых, караимы перешли на кыпчакский
язык в составе Золотой Орды, где данный язык был официальным. В Крым они вероятно, попадают под
эгидой татар, где стали выполнять функции ремесленников и другие необходимые для в целом кочевого
населения золотордынского государства. Собственно караимы называют разговорный язык «лешон
кедар» (что можно перевести как «язык кочевников»), но в религиозной и научной жизни вплоть до
конца XIX века использовался иврит [2].
В целом можно сказать, что на протяжении основной части истории караимы не отделяли себя от
еврейской культуры, однако начиная с XIX века среди караимов возобладали обратные тенденции и они
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противопоставляли себя евреям. Основным его критерием является тюркский культурный пласт в этногенезе
караимов. Всеми исследователями отмечается мощное влияние на караимов со стороны тюркских народов
и в особенности крымских татар, что являлось следствием как этнической близости так и многовекового
совместного проживания. Ярким подтверждением этого служит фольклор:
Из Йомакбашы:
Zaman zaman ekende, pire ber ekende Deve dellal ekende, suv-sığır katır ekende
Men on beş yaşında ekende, babam eşikte bala ekende
Men babamın beşiğini tıngır mıngır tebretkende
Kaplu kaplu bakalar kanatlandı uçmağa
Denizde bir ateş tüşti
Balıkların sırtı pişti.
Из Сегирнаме:
1. Adam alının (elinin) sağ yanı sekirse-istedigin bula ve muradına ere.
2. Dili sekirse-cenk ede (savaşır), duşmanlar duşmanlık ede, cefa çeke.
3. Sol eli sekirse-ululık ve devlet bula.
4. Eki dizi birden sekirse-hareket ede ya bir yerde otura.
5. Sağ omuzı sekirse-beglik ve rahatlık bula.
Из Табирнаме (Толкователя снов):
1. Yamğurnu körsa tüşünda-yahşı habar kelir – если видишь во сне дождь, жди добрых вестей.
Примеры пословиц-поговорок и фразеологизмов:
1. Ah ahça kara künga kerak – Честные деньги нужны в черные дни
2. Balıh başından sasıyt. – Рыба гниет с головы.
3. Keziniz yarıh – Рад встречи с Вами.
4. Tenri korusun betardan – Упаси Господь от плохого
5. Yahşı ana sıy kıza – Хорошая мать - подарок для дочери.
Примеры загадок:
1. Bir eşik beş teşik: “Голова”
2. Yapusu sudan gendisi nurdan: “Глаза”
3. Kızarmış al al olmuş cümle ona hoşlanır: “Яблоко”
Пример народных песен: Свадебная лирика
Ağlama kelin ağlama
Hocağa çıkkan kızlarnın
Toyun bolur yar yar
Sert kaynadı bolur yar yar
Ak balçıktan sılanğan
Ana babanı ansa
Üyin bolur yar yar
Faydası bolur mı yar yar.
Караимские народные сказки имеют много общих черт с фольклорными образцами других тюркских
народов, при этом большинство произведений очевидно отражают общетюркскую традицию. Большинство
из известных произведений, которые дошли до нас, были составлены в период с конца XVIII до начала XX в.
Записи велись древнееврейским алфавитом на караимском языке. Собственно древнееврейский алфавит как
алфавит святой для караимов книги – Ветхого Завета был понятен в основном мужчинам, которые получили
образование в религиозных школах. Таким образом сказки, записанные в караимских меджума можно
определить термином «фольклористичные». Для подобных сказок, характерна определенная литературная и
авторская обработка используемая для выправления стилистических «шероховатостей» [7, С. 227-234].
Известны такие сказки как – «İbrahim paşanıň masalı (Сказка об Ибрагиме Паше)», «Paşalı ilen Yahudiniñ masalı (Сказка об уважаемом человеке и еврее)», «Yahudi temsili (сказка о еврее)», «Uslu qarınıñ masalı (Сказка о мудрой женщине)». Интересно отметить, что в них образ представителей власти представлен
положительными персонажами. Так же интересно, что помимо традиционных для восточных, мусульманских
стран названий титулов таких как: хан, везир, падишах, паша, бек, в дестане «Караджаоглан и Исмикан
Султан» появляется герой-соперник – «приказчик (prikazçik)». Скорее всего в дестане опосредованно отразился период истории караимского народа после присоединения Крыма к России, т.е. конец XVIII начало ХIX
в. Именно в это время большая часть караимов, после переезда из Чуфут-Кале, расселяется в Евпатории и
некоторых других городах, где активно вовлекается в общественную городскую жизнь [8].
В сказках находят свое отражение и конкретные культурные явления. Так, в сказке «Об Ашике Омере» и
дестане об «Ашике Карипе» упоминается имя одного из известных представителей тюркоязычной «поэзии
саза». Ашик Омер (1621 – 1707) родился и умер в Гезлеве (ныне Евпатория). Вероятно он принадлежал к
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«янычарским ашикам» – поэтам певцам, которые сопровождали османские войска в различных походах
и сражениях. По сведению информаторов из Крыма, многие из пожилых крымских татар, крымчаков и
крымских караимов вспоминают, что, в детском возрасте они часто слышали имя Ашика Омера на праздниках
и свадьбах, а его песни были неотъемлемой частью торжеств [9].
Интерес представляют имеющиеся в произведениях народные афоризмы, посредством которых можно
понять особенности мировоззрения народа. Так, в сказке «Haşarı adamnıň masalı (Сказка о подлом человеке)»
есть выражения Yamanıň bosağası demirden demişler – У плохого человека и порог из железа, что может
означать насколько тяжело идти к нехорошему человеку домой; töşeginiň içine köt üstüne gelir – главный тот ,
кто в постели (больной) (букв. задница того, кто в постели, побеждает) – т.е., каким бы человек не был, когда
он болен, его желания должны исполняться. Сказка «Ayda bir evleneniñ masalı (сказка о человеке, который
женился раз в месяц)» четко определяет, как должен вести свою жизнь молодой человек.
Стоит отметить, банную церемонию, которая является яркой составляющей традиционной караимской
свадьбы. После объявления договоренности о свадьбе и произведении обмена подарками, пошива свадебных
нарядов, невеста вместе со своими подругами и женщинами из общины под аккомпанемент грустной музыки и песен отправлялась в баню. После купания волосы и ногти невесты красили хной, заплетали волосы
в косички и завивали их особым образом в локоны – зилиф. Жених также огромной процессией со своими
знакомыми и музыкантами верхом на лошадях обязан был проследовать в баню, где после мытья жениху
брили голову. Объединяет караимов с другими тюркскими народами традиция завязывания на невесте пояса
– обычай достаточно известный среди крымских татар, турок и других народов [10, С. 60-63].
Практически во всех сказках и не только, можно говорить о караимской культуре в целом, встречаются слова
из мусульманской лексики – «Аллах»-Бог, «дин»-вера, религия, «шариат»-закон, право Божие, «джамаат»собрание общины (религиозной). При этом в отношении Бога употребляется собственно тюркское слово
«Тенгри», «Тенри». Заимствования из исламской культуры это очевидно результат длительного компактного
проживания в Крыму крымских караимов в мирном соседстве с мусульманами - крымскими татарами, а
также другими народами, представителями данной конфессии.
Интерес представляет ряд элементов материальной культуры. “Talka”, предмет, который употребляется
в праздничные дни для приготовления теста. Он встречается у других тюркских народов татары-мишари
называют его “talka filariz”, у казанских татаров так называют шпагат, а карачаевцы данным термином называют прибор, используемый для дубления кожи. В сказках встречаются упоминания названий блюд
национальной кухни: хамурдолма (ушки, маленькие пельмени в мясном бульоне), баклааш (фасолевый суп),
йазма (напиток из катыка, с добавлением воды и специй).
Караимская кухня без сомнения включает элементы общетюркской. Это можно определить по этимологии
названия блюд. Например “katlama” так называется тесто, которое создается путем смешивания хлеба и сыра
в тонком прослоенном виде, отсюда было создано слово «katlamak» (слоиться). Слово “Yayma” (тонко раскатанное пресное тесто для мяса по-казахски) также произошло от корня «yay». “Kıyma” (колбаса из в которой
содержится картофель) появилось от “kıy” (резать, нарезать). “Umaç” (сваренные в воде с молоком кусочки
теста, измельченные вручную) произошло от “uv-/oğ-‘, что означает «тереть, измельчать». Среди караимских
блюд особенное место занимает халва, называемая “katmağ”. Эта халва готовиться по особенному поводу, в
честь собрания всей семьи, в праздники. Халва приготовленная в дни траура называется “kara helva”.
Как уже говорилось выше на сегодняшний день караимы проживают в таких странах как, Украина,
Польша, Россия, Литва, Крым, Армения, Иран, Египет, Швейцария, Англия, Бельгия, Испания, США. Из
них только малая часть являются выходцами из Крыма, остальные выходцы из Египта и Ближнего Востока.
Караимы в Республике Казахстан. В 2014 гг. на кафедре тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева начал
реализацию совместный со Свободным университетом Берлина научный проект «Взаимодействие тюркских
языков и культур в пост-советском Казахстане», который был поддержан Фондом Фольксваген. Целью
проекта стало изучение тюркских народов на территории современной Республики Казахстан. В рамках
его реализации были собраны сведения по разным представителям тюркоязычных народов, которые в силу
разных исторических коллизий оказались на его территории. Одним из таких народов были караимы.
Согласно проводившимся в предыдущее время переписям на территории Казахстана и близлежащих
регионах были зафиксированы как собственно караимы, так и близкие к ним крымчаки.
№
1

Перепись и регион
Всесоюзная перепись населения 1926 года (Узбекская ССР).

Численность
Караимы – 21

2
3

Всесоюзная перепись населения 1959 года (Казахская ССР).
Всесоюзная перепись населения 1970 года (Казахская ССР).

Караимы – 13
Караимы – 47
Крымчаки – 42
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4

Всесоюзная перепись населения 1979 года (Казахская ССР).

Караимы – 33

5

Всесоюзная перепись населения 1989 года (Казахская ССР).

Крымчаки – 87
Караимы – 33

6
7

Перепись населения Республики Казахстан 1999 года
Перепись населения Республики Казахстан 2009 года

Караимы – 28
Караимы – 231

В целом статистика по первым шести пунктам достаточно стабильная, за исключением последнего, когда
отмечается резкий рост численности. Сегодня вся перепись за 2009 год вызывает вполне оправданные сомнения
в достоверности, поэтому численность в 231 человек вряд ли может быть принята, как действительная. Это
подтверждает тот факт, что за 2015-2017 гг. в период реализации международного проекта исследователям не
удалось обнаружить не одного представителя данного народа в пределах Республики Казахстан.
Единственно, что мы можем предположить о появлении караимов на территории Казахстана это связь с
событиями и политическими потрясениями середины XX века – Великая Отечественная война, переселения
и репрессии. Однако нельзя исключить, что некоторые их группы могли проживать здесь с конца XIX –
началa XX вв., в общем потоке переселенцев из западных областей Российской Империи. Исчезновение
караимов очевидно связано с теми же процессами, которые во многом обусловили выезд из Казахстана и
других этнических групп в 90-е гг. прошлого столетия.
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Бұл мақалада қарайымдардың қысқаша тарихы, қазақ жеріне келуі мен себептері, олардың мәдениеті, діні, тілі,
жазуы мен әдебиеті қарастырылып, қазақстандық және неміс ғалымдарының бірігіп жүргізген «Пост-кеңестік
Қазақстандағы түркі халықтарының тілі мен мәдениетінің арақатынасы» атты халықаралық жобасының сауалнама
қорытындыларын, аудио материалдарын талдайтын боламыз.
Түйін сөздер: қараимдар, социолингвистикалық - анкеталық талдау, қарайымдардың қысқаша тарихы
This article states about the short history of Karaites, why did they come to Kazakhstan and their cultures, religion, language
and literature. I will also discuss in this paper how Karaites diaspora could save these values, customs and traditions. I will argue
the project of international questionare’s conclusions and audio materials titled “Interaction of Turkic Languages and cultures in
the post-Soviet Kazakhstan” made by Kazakhstani and German scientists.
Key words: Karaites, sociolinguistic analysis, analysis of questionnaires, history of Karaites
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ЖИЕМБАЕВА Г.Т.
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, түркітану кафедрасы. Астана қ.
САХА ТҮРКІЛЕРІНІҢ ФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ ОЛОНХО ЖАНРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аталған мақалада саха түркілері фольклорындағы олонхо жанры, оның ерекшеліктері, зерттеушілері,
орындаушылары және олонхосут мектептері туралы баяндалады. Сонымен қатар олонхолардағы үш әлем - аспан
әлемі, жер беті әлемі, жер асты әлемі жан-жақты қарастырылады.
Кілт сөздер: олонхо, олонхосут, аспан әлемі, жер беті әлемі, жер асты әлемі

Саха түркілері талай ғасырлардан келе жатқан мұра, сарқылмас бай, асыл қазына, халық шежіресі ауыз
әдебиетіне бай халық. Тарихи, саяси, жағрапиялық себептерге байланысты қаншама қиындықтар көрсе де
өздерінің салт-дәстүріне берік сахалар көлемді дастандарымен (олонхо) қатар аңыз (былыргы сехен), әңгіме
(кепсеен), ертегі (үге, хохоонноро), жұмбақ (таабырын), мақал-мәтелдер (өс хохоон), алғыс (алгыс), қарғыс
(кырыыс) сияқты халық ауыз әдебиетінің мәдени мол мұрасына ие.
Саха түркілерінің ауыз әдебиетінде олонхолардың (дастандардың) алатын орны ерекше. Саха тіліндегі
«олонхо» сөзінің этимологиясы белгісіз. Ол туралы И.В.Пухов «Бұл сөздің этимологиясы белгісіз. Осыған
ұқсас сөз бурят ертегілерінде де кездеседі. «Онтхо» деп орындаушыларды айтады. Кейбір түркі халықтарында
(қазақ, қырғыз, түркімен т.б.) «өлең» сөзі бар» дей келе сахалардағы «олонхо» сөзін қазақтардағы «өлең»
сөзімен байланыстырады» [1, 17].
Саха олонхоларының нақты саны әзірге белгісіз. Якут Ғылым Академиясының мұрағатында 130-дан астам
дастан мәтіні сақталған. ХІХ ғасырдың ортаңғы кезеңдерінен бастап А.Ф.Миддендорф, О.Н.Бётлингк, И.А.
Худяков сияқты тұлғалар олонхоларды жинап, жазбаға түсіріп, жазбаға түсірілгендерді де жариялау істерін
қолға алған. Бұл іс қазіргі таңда да өз жалғасын табуда.
Саха тілінде олонхоны жырлайтындарды «олонгхохут» деп атайды. Алайда, аталған терминнің айтылуы
қиындау болғандықтан орыс ғалымдары «олонхосут» деп атап кеткен. Саха олонхосуттары туралы алғашқы
мәліметтерді И.А.Худяков, В.Л.Серошевский, Е.К.Пекарский, С.В.Ястремский еңбектерінен кездестіре
аламыз. И.А.Худяков олонхосуттарға байланысты мәлімет берген кезде олонхоны «халық операсының басы»
[2, 87] деп бағалап олонхосут өнеріне үлкен мән берген. Сахалар арасынан шыққан алғашқы ғалымдар
А.Е.Кулаковский, Г.В.Ксенофонтов, С.А.Новгородов олонхосуттық өнерімен арнайы қызықпаса да осы
тақырыпқа байланысты аз да болса бағалы мәліметтер бергендігін көруімізге болады.
Саха олонхосуттарының атасы, негізін қалаушы - Сееркеен Сесен [3, 14]. Сееркеен Сесен - тура Қорқыт
Ата сияқты мифологиялық кейіпкер. Саха ғалымдары П.А.Ойунский мен Д.С.Макаров халық арасындағы
аңыздарға көңіл аудара отырып Сееркеен Сесеннің екі қызметі болғандығын анықтайды. Сееркеен
Сесен бір жағынан дастан шығарушы, қорғаушы, екінші жақтан олонхо өкілі, батырдың дана кеңесшісі.
Е.К.Пекарскийдің «Словарь якутского языка» сөздігінде «Сееркеен Сесен» «шешендік иесі» [4, 21]
дегенді білдіреді. Сахалардың «Сееркеен сесені» башқұрттардағы «сесен», қазақтардағы «шешен» сөзімен
төркіндес болуы әбден мүмкін.
Бұдан басқа да саха түркілерінің Ырыа Чекет, Ырыа Чонгкунаан, Ырыа Быркынгаа, Тойук Булгудах, Ахаах
Өндөрөй, Акыым Татаарынап, Ырыа Сиипсеп, Наллыр Татаринов, Олонхоут Микичеенеп, Олонхохут Олоодо,
Сесеннеех Селликидиен, Улуу Кеемпес, Улуу Килеемпир, Афанасий Антонов, Аллака Бааска, Артамон,
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Бабыат Макаарап, Боложумар, Егор Кривошапкин, Федосия Аргунова, Григорий Буртсев, Хойтохун, Ырыа
Титов, Иосиф Керегей, Ларион Никифоров, Николай Абрамов, Олонхосут Быллай, Олонхосут Новиков,
Афанасий Пестряков, Алексей Кривошапкин, Бабанча, Бача Бахылай, Чеебий, Дмитрий Егоров, Егор Горохов, Григорий Кундеров, Григорий Тарасов, Ырыа Чырыыкай, Афанасий Васильев, Дмитрий Габышев, Василий Каратаев т.б. көптеген олонхосуттарын атап өтуге болады.
Олонхоны жырлаушылар ұзақ уақыт олонхо айтпаса істерінің кері кетіп, бастарына қиындықтар
түсетіндігін, тіпті денсаулықтарына да залал келетіндіктеріне сенеді. Ұзақ уақыт дастан айтпаса олонхо
иесінің жазасына ұшырайтындықтарына иланады. Ол туралы В.Л.Серошевский былай дейді: «Олонхоны
жырлаушылар жақсы олонхосуттың әрдайым рухында бір дастан бар дейді. Аузын ашса дастан төгіле
бастайды, оны ешкім де тоқтата алмайды. Олар дастан айтпаса, ойлары бұзылып, жүректері ауырады. Ештеңе
де қалағанындай болмайды және ол бақытсыз адамға айналады. Бір шаманның шамандық жасамай тұра
алмайтыны сияқты олонхо жырлаушы да олонхоны жырламай тұра алмайды» [5, 89].
Түркі халықтарының халық ауыз әдебиетін зерттеуші ғалым Карл Райхл «Түркі халықтарының
дастандары» атты түрік тіліне аударылған еңбегінде саха фольклортанушы ғалымдары В.Пухов пен
Г.У.Эргистің «Якутские олонхо» мақаласына сілтеме жасаған: «Олонхо төңкөріске дейінгі кезеңде көбіне
отбасы айналасында айтылатын. Бұл якуттардың екі ауыл арасының өте қашық болуына байланысты еді.
Негізінен ондай жұртта бір немесе екі (кейде үш немесе төрт) отбасы өмір сүреді. Үйдің қожайыны қыстың
ұзақ кештерінде көрші олонхосутты кешкі тамаққа және олонхо жырлауға шақырады. Шақырылған жерге
барып сол жерде түнеу, олонхо жырлау олар үшін қалыпты жәйт. Олонхо үлкен жиындар мен тойларда да
жырланады. Балық аулағанда, ат жарыстарында және «ыхыах» деп аталатын фестивальдер мен тойларда
кешке жақын олонхо жырланады. Олонхосуттар кешкі сағат бес немесе алты аралығында олонхо жырлай
бастайды және түн ортасында (жиі-жиі таңға дейін) бітіреді. Сегіз, он (кейде он екі, он үш) сағат жалғасады,
Кейде қысқа үзілістер беріліп отырады. Олонхоның соңғы бөлімі одан кейінгі кеште айтылады. Белгілі бір
себептерге байланысты айту мүмкін болмаса олонхосут соңғы бөлімнің қысқа ғана мазмұнын айтып өтеді.
Олар бір, екі, үш немесе одан да көп түн жырланады» [6, 98-99].
Олонхосут болудың да түрлі жолдары бар. Олардан бірі ұста-шәкірт жолы. Шорларда да якуттардағы
сияқты жас жігіт кайчы (жыршы) болу үшін міндетті түрде ұста кайчының жанында шәкірт болуы шарт. «Тайга
еези» (Тау иесі) тарапынан өзіне аталарының батырлықтарын жырлау, қобыз шалу қабілеті берілгендігіне
сенген жас жігітті отбасы ұста кайчының жанына шәкірттікке жібереді.
Олонхосут болудың тағы бір жолы тұқым қуалаушылыққа байланысты. Яғни олонхосут болу атадан
балаға қонады. Үшінші жолы олонхосуттықтың қасиетті күштер тарапынан берілуі. Бұл жол алтай, тува,
шор, хакас сияқты түркі тектес халықтарда да кездеседі.
Тағы бір жолы түс көру арқылы олонхосут болу. Ұста олонхосут жас жігіттің түсіне кіріп дастандарды,
дастанды айтудың мән-жайын үйретеді. Мысалы, Уст-Алдан ауданының танымал олонхосуты Н.Р.Петухов
түсінде бір ұстаны көріп олонхосут болғандардың бірі. Ол бұл туралы «Егер түсіңде олонхосутты көрмесең
сенен жақсы олонхосут шықпайды. Маған бұл өнерді түс олонхосуты үйретті. Мен ұйықтап жатқанда қызыл
шапанды қарт олонхосут келіп маған олонхо айтатын» [3, 20] дейді. Көрген түсі, түске енген ие немесе дастан
батырларының рухы арқылы жыршы болу сенімі алтай, хакас, тыва, шор, қазақ, қырғыздарда да кездеседі.
Манасшылар Манас дастанын түстеріне енген Манас пен басқа да батырлардан үйренгендіктерін айтады.
Олонхолар айтылу уақытына қарай бірнеше топқа бөлінеді: бір түнде айтылатындар қысқа, екі түнде
айтылатындар орташа, үш немесе одан көп түн айтылатындар ұзақ немесе өте ұзақ болып келеді. Ең ұзақ олонхо жеті күн жырланған екен. Олонхолордың ішіндегі ең ауқымдысы Р.П.Алексеев жырлаған 52 000 жолдан
тұратын «Алаатыыр Ала Туйгун» дастаны. 20 000-ға жақын өлең жолдарынан тұратын «Ербехтей Берген»
(Ербехтей мерген) Д.М.Говоровтан жазылып алынған олонхолар арасындағы ең толық мәтіндерден бірі саналады. Мұнымен қатар, ең көп 2500-3000 өлең жолдарынан тұратын олонхолар да жазбаға түсірілген. Қысқа
олонхолар көбіне ұмытылған қандай да бір толық мәтіннің қысқарған мазмұны түрінде болып келеді. Бұл
қысқартулар орындаушы мен жинақтаушыға байланысты орын алған десек те болады. Қазіргідей технология
дамымаған ортада зерттеушілердің дастандарды қысқартып жазып алуы қалыпты жәйт десек те болады.
Саха олонхосуттары арасында Таатта, Амма, Чурапчы Вилүй, Верхоянск мектептері танымал. Бұл мектептердің
олонхосуттарының жырлау әдістері де бір-бірінен өзгеше болып келеді. «Олонхоларды бас кейіпкерлеріне қарай
бір ұрпақты баяндайтын олонхолар (Кулун Кулустуур, Тойон Жагаарыма, Нургун Боотур), бірнеше буынды
жырлайтын олонхолар (Алаатыыр Ала Туйгун) деп топтастыруға болады дейді ғалым Ф.Киришчиоглы [7, 128].
Сахалардың «олонхоларында» мифологиялық қиял-ғажайыптармен қатар ғажайып, қасиетті батырлардың
қаһармандықтары және олардың бастарынан өткендері баяндалады. Саха түркілерінің Тәңір, жаратылыс, әлем, алғашқы
адам туралы архаикалық сенімі мен ойларын көрсететін мифологиялық дастандармен қатар олардың қазіргі өмір сүріп
жатқан отандарына келулері, өркениет құрулары, осы жерде орын алған соғытарды баяндайтын дастандары да бар.
Аталған дастандарда алғашқы аталары, оңтүстіктен солтүстікке қарай көштері жырланады.
Сахалардың сенім жүйесі күрделі болып келетіндіктен олонхолар да бізге бейтаныс, сырлы дүние. Саха түркілерінің
жер асты және аспан әлеміндегі жаратылыс атауларының өзі қаншама. Жалпы Айыы атауымен аталатын өте көп
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Тәңірлері, иелері, рухтары бар. Абаасы (абааһы) деп аталатын сансыз жаман жаратылыс иелері де бар. Бұл жаратылыс
иелерінің қызметтері де әр түрлі болып келеді. Олонхо тілін ауызекі саха тілінде сөйлейтін адамдардың да түсінібейтіндей
архаикалық болуы осы сырдың басты элементтерінен саналады. Тіпті, қазіргі таңдағы олонхоисттер де олонхо тіліндегі
кейбір ұғымдар мен сөз тіркестерін түсінуде қиналады.
Сахалар олонхоның өте ерте кезеңдерде пайда болғандығына сенеді. Олонхо сахалардың оңтүстіктен солтүстікке
көштерінен бұрын пайда болған десек те болады. Олонхоларда қарастырылған сюжеттер мен мотивтердің Сібірдің басқа
да халықтарының дастандарымен ұқсастық көрсетуі осыған дәлел бола алады.
Олонхода жақсы мен жаманның, сұлулық пен ұсқынсыздықтың, ақ пен қараның бір-бірімен күресі қарастырылады. Жақсылық пен әдемілік «айыы», жамандық пен ұсқынсыздық «абаасы» ұғымдарымен көрсетіледі. Сол себептен де
жақсылық пен әдеміліктің қорғаушылары айыы батырлары, жамандық пен ұсқынсыздықтың өкілдері абаасы жендеттері
болып келеді. Айыы батырлары елін, жерін абаасы жендеттерінен қорғауға міндетті. Сол себептен де олар олонхоның
басты кейіпкерлері болып келеді. Олонхолар батырлардың есімдерімен аталады: Жулуйар Нургун Боотур, Модун Ер
Соготох, Куруубай Хааннаах Кулун Куллустуур, Ереейдеех Бурууйдаах Ер Соготох т.б.
Олонхода өте көп мифологиялық элементтер кездесумен қатар, қарапайым адам бейнесі де кездеседі. Қарапайым
адам күресінің, жаман күштерді жеңуінің арқасында батыр атанады. Олонхоның қайсар батырлары батырлықтарының
арқасында дұшпанын күйретіп, жер бетіне әділдік орнатады [8, 185-186]. Саха олонхоларындағы қауіп-қатерден ұзақ,
тыныштық пен бейбітшілік ішінде өмір сүру идеясын барлық түркі халықтарының дастандарынан кездестіруге болады.
Олонхолардағы мотивтердің басым көпшілігі мифологиялық сипатта болып келеді. Бұнымен қатар, қоғамның тұрмыс-тіршілігіне, мәдени дамуына байланысты жаңа, шыншыл мотивтерді де кездестіреміз. Олонхо мотивтері қоғамдық және тарихи жағдайлардан әсер алып, халықтың даму тарихын, басынан өткендерін өзіне тән эпикалық формамен
мифологиялық негіздерге сүйене отырып бейнеленеді.
Саха олонхоларында мемлекет немесе басқа да басқару формаларынан сөз қозғалынбайды. Олонхолардан тек қана
дәстүрге тәуелділік, руына және отанына деген борыштан, адалдықтан сөз қозғалады. Солтүстіктің өзіне тән табиғаты,
оңтүстіктің алыста қалған көмескі естелігі, мал шаруашылығы, көпшелі тұрмыс салты, аңшылық дәстүр, атаеркі тұрмыс
салты олонхоларға өз әсерін тигізгендігін көреміз [9, 20 б.].
Олонхода салт-дәстүр, әдет-ғұрып, рәсімдер, сиқырлар, алғыс пен қарғыс, мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестерін жиі кездестіреміз. Олонхоның кіріспе бөлімінде негізгі оқиғаларға өтпес бұрын жер беті әлемімен сол әлемде
өмір сүріп жатқан қауым мен батырлардың суреттелуі өте ұзаққа созылады. Сондықтан да тыңдармандардың сабырын
түгесіп алмау үшін кейде ұзақ суреттелінетін кіріспе бөлімдер қысқартылып жырланады. Олонхоны жырлағанда оның
әуенді болуы қадағаланады. Олонхолар өлең түрінде болумен қатар, қара сөзбен де кездеседі. Қара сөздерді оқиғаларды
байланыстыратын бөлімдерде көре аламыз. Олонхолардың барынша ұзақ, жер беті мен аспан әлемінің жаратылуын
баяндаған кіріспе бөлімі негізінен толқыныспен баяндалса, батырлар суреттелетін бөлімдері жылдам айтылады.
Олонхо саха мифологиясындағы үш әлемнің керемет бейнеленуімен басталады. Сахалар алғашқы адам/алғашқы ата
деп қабылдайтын Ер Соготох пен оның балаларының күресін баяндайтын олонхо да осы суреттеулермен басталады.
Олонхода баяндалатын оқиғалардың өте ертеден, қазіргі саха қауымы ортаға шықпастан көп бұрын «өткен жылдардың
жоғары шыңында, көне уақыттың айбатты тауларында, сахалар әлі дүниеге келместен бұрын» пайда болғандығы
айтылады. Олонхо адамы жермен көктің пайда болуынан, әлемнің жаратылуынан кейін пайда болады.

Саха олонхоларында мифологиялық және қиял-ғажайып жерлермен қатар Хангалас, Таатта, Камчатка,
Ситта сияқты шынайы жер атауларын да кездестіреміз. Дастандарда шынайы әлем мен мифологиялық әлем
бірі-бірімен астасып жатыр. Мифологиялық ғажайып адамдар шынайы жерлерде соғысады.
Саха олонхоларында өздері көшіп келген ауа райы қолайлы жерлер мен жаз маусымы суреттеледі. Олонхолардың барлығында батырдың өмір сүріп жатқан аймағының батысындағы Арат Байкал баяндалады. Бұл
сахалардың солтүстікке көшпей тұрғанда мекен еткен Байкал көлінің халықтың санасында өшпестей қалып
қойғандығынынан да болар. Олонхоларда оңтүстіктегі жерлерден баяндағанда жасыл, сары, ақ сияқты түстер
қолданылса, солтүстіктің суық қыстары қою реңктермен суреттеледі.
«Ер Соготох» саха олонхоларының ішіндегі ең көп танылған және ең көп нұсқалары бар олонхолардан
бірі. Ер Соготох барлық олонхосуттық мектептердің басты дастаны. Дәстүр бойынша Ер Соготох сахалардың
атасы және алғашқы саха саналады. Ер Соготох дастанында «үөхее дойду» аталатын аспан әлемі жер
беті әлемінің батырларының тағдырын жазатын Тәңір (Үрүнг Айыы Тойон) мен оның көмекшілерінің
(әйел шамандар) орналасқан мекені. Жер беті әлемі дастандарда «арқасынан тізгінді Айыы қауымының»
адамдарының бақытты, тыныштық ішінде өмір сүрулері үшін жаратылған әрдайым жаз маусымы болатын,
құстар сайрап, түрлі түсті гүлдердің иісі таралған ел ретінде суреттеледі.
Саха дастандарында оқиғалар көбіне «Үөген Тугеге», «Үтегене», «Нүкен Үөден» (жәһаннам) атаулары берілген жер
асты әлемінде орын алады. Жер асты әлеміне жер беті әлемінің солтүстігіндегі (немесе аспан мен жер біріккен жердегі)
өтпелі жол арқылы түседі. Жер асты әлемінің күні мен айы көмескі, аспаны сұрғылт тартқан, ағаштары қисық, өсімдіктері
солғын тартқан суық, жансыз әлем. Жер асты әлемінде жер бетіндегі әлемнің адамдарының, Айыы Аймага қауымының
ежелгі дұшпаны Абаасылар өмір сүреді.
Якут олонхолары И.В.Пуховтың атап өткеніндей негізінен екі сюжет бойынша құрылады [1, 89-90]. Бірінші сюжет
- батырлардың үйленуі жолындағы күресін баяндайтын олонхолар. Аталған олонхоларда көбіне отбасы мен отбасылық
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тұрмыс-тіршілік жырланады. Батырлар қалыңдықтарына соғыс пен күрес арқылы ғана қол жеткізеді. Соған байланысты
атлаған олонхоларда батырдың сапары мен соғыс та маңызды орын алады. Өзіне қалыңдық іздеуге шыққан батыр осы
жолда түрлі қауіп-қатерді басынан өткізіп, қаһармандығын көрсетеді. Батырдың күресі ел үшін емес, қалыңдығына қол
жеткізіп, тегін жалғастыруға арналады. Батыр осы күресі барысында көптеген Абаасының көзін құртып Айыы батырларын
құтқарады. Аталған түрдегі олонхоларда батырдың басынан өткен күреспен қатар күнделікті тұрмыс-тіршілік, олонхо
батырларының үйленуі, тойлары да кеңінен баяндалады.
Олонхолардың бір бөлігінде батырдың елін, қиындықта қалғандарды құтқару үшін жасаған соғыстары, күрестері
баяндалады. Аталған олонхоларда да үйлену шиеленістің негізгі себептерінен бірі саналады. Батырдың соғысқа аттануы,
батырмен оның бәсекелестерінің теке тіресі маңызды орын алады. Мұндай олонхоларда әлеуметтік тұрмыс-тіршілік
екінші планда қарастырылады. Аталған олонхоларда батыр әрдайым сыртта, тек сапары аяқталған соң ғана үйіне, отбасына оралады. Бұл олонхоларды «халқын қорғау жолында жасалған күресті баяндайтын олонхолар» деп те атауға болады.
Бұл олонхоларда батырдың күресіне себеп - батырлардың Абаасы рухтар тарапынан қашырылған әйелі, қарындасы,
анасы, келіні немесе басқа да Айыы батырының әйелі болуы мүмкін. Бұл олонхолар батырдың үйленіп бақытты өмір
сүрулерімен аяқталады. Қалыңдық іздеу немесе қашырылған әйелдерін кері қайтару үшін жер асты әлеміне сапарға
шыққан олонхо батырларының күрестерінің ең басты себебі Айыы елін қорғау, Айыы елінде бақытты ел құру, аспан
әлемнің басқаруымен Абаасы елінің жаман рухтарымен күресу болып табылады.
Саха олонхосындағы батырлардың екі түрлі бәсекелесі бар. Олардан бірі - алғашқы мифологиялық дұшпан
Абаасы. Екіншісі - шындыққа жанасатын таудың батыры болып келеді. Абаасы рухтар Айыы Аймага қауымына, еліне
шапқыншылық жасап адамдарын өлтіреді, халқын тұтқынға алып мал-мүлкін талан-таражға салып, мекендерін жағып,
қиратып, бүлдіреді. Абаасы батырлары өте қорқынышты, жауыз, жаман нәрселермен (қоңыз, өлексе т.б.) азықтанатын
жаратылыс иелері ретінде суреттеледі. Өздеріне сенімді, кеуделі болып келеді. Жер асты әлемінің Абаасы рухтарының
бейнесі негізінен бір-біріне ұқсас жалғыз қолды, жалғыз аяқты немесе жалғыз көзді болып келеді.
Бұған қарағанда қарапайым болып келетін екінші дұшпан - тау батыры Аржамаан/Жаржамаан. Ол Абаасыдан өзгеше,
адами ерекшеліктерге ие. Олонхоларда көбіне шаңғымен саяхаттайтын немесе бұғыға мініп тон киген қарт ретінде
бейнеленеді. Ол да Айыы әйелдерін алып қашып, тауда, орманда жасырады.
Саха олонхоларынан якуттар мен тунгустардың шиеленістерін көруге болады. Олонхоларда тунгус батырлары якут
батырының басты қарсыласы болып келеді. Олар саха батырларының қалыңдықтарын алдап алып қашады. Тунгус
батырларымен арадағы күрестің басты себебі осы.
Олонхолар сахалардың әлемге, табиғатқа, қоғамға деген көзқарастарын көрсетумен қатар жаңа ұрпақтың тәрбиесінде
де аса зор орын алады. Сол себептен де олонхолар халықтың рухани тұрмыс-тіршілігінің ең маңызды, ең басты
элементтерінен бірі саналады.
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В данной статье рассматриваются жанр олонхо, его особенности, исследователи, исполнители и школы олонхосут
в якутском фолькоре. Также всесторонне исследуются три мира в олонхо – верхний мир, средний мир, нижний мир.
Ключевые слова: олонхо, олонхосут, верхний мир, средний мир, нижний мир
This article considers the genre of olonkho, its features, researchers, performers and schools of olonkhosut in the Yakut folklor.
Also, three worlds in olonkho - the upper world, the middle world, the lower world are comprehensively explored.
Key words: Olonkho, olonkhosut, the upper world, the middle world, the lower world
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«КӨК БӨРІ» ТОТЕМІНЕ ҚАТЫСТЫ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ МОТИВТЕРДІҢ ҚАЗІРГІ КӨРКЕМ
МӘДЕНИЕТТЕГІ КӨРКЕМДІК ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ
(әдебиет пен кино)
Мақалада қазіргі кездегі әдебuemmeгi фольклорлық кейіпкерлер жайында баяндалған. Кез келген халықтың фольклоры
сол елдің кәсіби әдебиетінің көркемдік негізі болып табылатыны анық. Оған қоса қазіргіi мәдениеттегі фольклорлық
кейіпкерлердің қолданылуы жаңа көркемдік жүйеде барынша жаңғырып, поэтикалық ізденістердің ажырағысыз
бөлігіне айналып отыргандығы айтылған. Қазіргi қаламгерлердің сөз өнерінің жанрлық түрленуі мен фольклордың
мифтік және apxemunmiк қабаттарын mиімдi қолдануы жайында сөз болады.
Түйін сөздер: фольклор, әдебиет, халық, күй, жазушы.

ХХІ ғасырдағы жаһандану жағдайында ұлттық мәдениеттердің өзіндік болмысы мен табиғатын қаймағы
бұзылмаған күйінде сақтап қалу қатерлі сынға айналғаны анық. Мәдени жаһандану үдерісі әр ұлттың рухани
кемелденуіне кең өріс ашқанымен, олардың ұлттық дүниетанымының таза қалпында сақталуына, сайып
келгенде, ұлттық дербестікпен бірегейліктіңсақталуына бірқатар кері әсер ете бастады. Рухани мәдениеттің,
соның ішінде көркем сөз және кино өнерлерінің ұлттық құндылықтарды қорғау, сақтау және көбейту сынды
заманауи міндеті осы жағдаймен сабақтас. Тарихи тұрғыдан зер салғанда, бұл ұлттың ұйымдасқан қауым
ретіндегі сыртқы қауіп-қатерлерге қарсы күрестегі біртұтастығын танытатын өзін-өзі сақтау түйсігі екені
даусыз.Осы тұрғыдан келгенде, бүгінгі мәдениет пен фольклордың арақатынасы аясындағы көркемдік
құбылыстардың зерделенуі ұлттық танымның жаңғыруы, ұлттық сананың өсуі және рухани құндылықтардың
жасампаздығы ретінде бағаланбақ.
Ғасырлар тоғысында отаршылдық идеологиясынан азат болып, жаһандану үдерісінің әрқилы әсерықпалына тап болған қазіргі қазақ көркем мәдениеті жаңа тарихи дәуірге қадам басып, іштей қайта түлеу
кезеңін бастан өткеруде. Ұлттық жадының жаңғыруы рухани құндылықтарымызды қайта зерделеуді талап
етеді. Қоғамдық санада жалпыұлттық құндылықтар иерархиясының биігінен орын алған «тәуелсіздік»,
«егемендік» сынды құндылықтар ұлт тарихының тереңіне бойлап, түп-тамырымызды іздеуге жетелейді.
Қазіргі қазақ көркем мәдениетіндегі фольклоризм, соның ішінде мифологизм сипатын, осы тұрғыдан
пайымдаған жөн. Әсіресе түркілік сарынның елеулі дәрежеде үрдіс алғаныбайқалады. Осыған орай түркі
халықтарының, соның ішінде жекелей қазақ елінің түпкі тамыр-тегіне қатысты тотемдік аңыз-әңгімелердің
бүгінгі ұлттық мәдениет салаларында (әдебиет пен кинода) көркем игерілу сипатын ғылыми зерделеудің
маңызы зор.
Алдымен «көк бөрі» тотеміне байланысты қазақ фольклорлық мұрасында сақталған аңыз-әңгімелер мен
ертегілердің тарихи негіздеріне тоқтала кетейік. Көк бөрі тотеміне байланысты генеалогиялық мифтің екі
түрлі нұсқасы сақталған.Ата-бабаға табыну культі негізінде бізге жеткен түркі (ашина) тайпасының шығу
тегі туралы бұл миф түркілердің айтуымен шамамен VI ғасырдың орта шенінде қытай жазба деректерінде
бедер тапқан. Сөз болып отырған генеалогиялық мифтің тағы бір тарихи дерегін Түркі қағанатының алғашқы
кезеңіне арналған ескірткіштен аңғаруға болады. Моңғолияның Бұғыты деген жерінен 1968 жылы табылған
эпиграфиялық ескерткіш тақтада аяқ-қолдары шабылған адам мен қасқыр бейнесі қашалған.
Мифтің негізгі нұсқасы бойынша батпақ маңын мекен еткен ілкі түркі тайпасы тұтқиылда жасалған
шабуыл салдарынан қырғынға ұшырайды. Қынадай қырылған тұтас тайпадан жалғыз тұяқ қалыпты-мыс.
Аяусыз дұшпан қолымен қол-аяғы кесіліп, тірі қалған он жасар мүгедек ұлды ұрғашы қасқыр тауып алып,
асырайды. Мифте кейін ұрғашы қасқыр аман қалған мүгедек баламен жұптасып, құрсақ көтереді. Түркі баласы бәрібір дұшпан қолынан қаза табады да, буаз қасқыр Алтай тауларының адам аяғы жетпес үңгірінде он
ұлды дүниеге әкеледі. Осы ұлдар ержетіп, гаочандық қыздарға үйленіп, ұрпақ өрбіткен екен. Тайпа көсеміне
айналған Ашинаның соңынан ерген түркі әулеті үңгірден шығып, Алтайды қоныс етіпті[1].
Мифтің келесі нұсқасында қасқырдан туған өзге түркі ұлдары тілге тиек болған, солардың ішінде «аққу»
тайпасы мен қырғыздар бар. Осы деректі есепке алмағанда екі нұсқаның сюжеттік желілері бірізді.
Түркілер тарихын жете зерттеген ғалым Л.Н.Гумилев «Древние тюрки» атты танымал еңбегінде Ашинаға
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қатысты осы мифтің екі нұсқасын дәл осы қалыптарында атап көрсетеді [2]. Миф кейіпкері – аман қалған
баланың жасы шамасынан (Гумилев дереккөзінде тоғыз жасар деп көрсетілген) өзге деректер толық сәйкес
келеді. Осы орайда ғалымның ғылыми талдаулар барысында Н.Я. Бичурин [3] жинаған мәліметтерге
сүйенгенін айта кеткен жөн.
Жалпы бөрі тотемімен сабақтастырылатын мифтер түркі халықтарының баршасында бар. Осы мазмұндағы
миф монғолдарда да кездеседі. Әйгілі Шыңғыс ханның өзінің қасқырдан тараған тектілігін мақтан тұтқандығы
баршаға мәлім.
Аталған архаикалық миф қазақ халқының фольклорлық санасында ғасырдан ғасырға жетіп, уақыт өте келе
оның сюжеттік желісі аңыз-әңгімелер мен ертегілерге көшті. Мәселен, «Ақ қасқыр» атты ертегінің сюжеттік
желісі келесі: жас жігіт үңгірдеұрғашы ақ қасқырмен отасады. Қасқыр күйеуінен қырық күнге дейін шыдап,
төзімділік танытуын өтінеді. Қырық күнге дейін қасқыр кейпінде жүрген ақ қасқыркейінғажайып сұлуға
айналады. Ол асқан ақыл-парасатты жар бола білген екен. Сөйтіп, жігіт баянды өмір сүріпті.
Жалпы әлемдік мифологияға зер салатын болсақ, бөрі тотеміне қатысты осы мифпен типологиялық
ұқсастықтағы көне римдік мифті кездестіреміз. Ромул мен Рем есімді егіздердің (Рим атауы осы есімдермен
байланыстырылады) шыққан тегі жайлы түрлі версиялар бар. Бірінде олар Энейдің ұлдары я немерелері,
келесісінде – Албан патшасы Тарғытай мен отбасын қорғаушы рух-ие Ларадан туған, үшіншісінде – Рея
Сильвия мен Марстан туған. Амулий патшаның бұйрығымен Тибрге тасталған егіз нәрестелер желеп-жебеуші
Руминаның құдіретімен өзен жағасына шығып қалады. Аман қалған сәбилерді ұрғашы қасқыр емізіп өсіреді.
Кейін қасқыр бауырына басқан тастанды сәбилерді бақташы тауып алып, асырап алады.Өсе келе шыққан
тегін білген егіздер Амулийден кек алып, еліндегі билік тізгінін аталары Нумитордың қолына табыстайды да,
өздері жаңа қаланың негізін қалауға бел буады [4].
Мұндағы назар аударарлық жайт, бұл мифте де бас кейіпкерлер – тайпа, ел, мемлекет негізін қалаушылар.
Қалай болғанда да, көне рим және көне түркі мифтеріне ортақ мифтік мотивтер: 1) қаскөй дұшпан ниетімен
өлуі тиіс балалардың аман қалуы; 2) оларды қасқырдың асырап алуы.
Нысанға алынған түркілік мифке қайта оралсақ, мұндағы мифтік мотивтерді былайша саралауға болады:
1) тайпаның (бір атадан тараған халықтың) қырғынға ұшырауы; 2) қасқырдың баланы асырап алуы; 3) баламен қасқыр жұбынан ұрпақ өрбуі.
Халықтық жадыда осы мифтің сақталып қалу фактісінің өзі ұлттық таным үшін «көк бөрі» тотемінің
қаншалықты киелі ұғым екендігін айғақтайды.
Тікелей фольклор мұраларынан бүгінгі көркем мәдениетке түрлі сипатта көшкен мифтік мотивтердің
поэтикалық қызметі қаламгердің түпкі ой-өзегін айшықты жеткізуден бастап, жалпыұлттық санаға қозғау
салу, тіпті бүтін бір өркениет үшін қастерлі тотемдік образ арқылы түркі әлемін тұтастандыру идеяларымен
ұштасады.Дегенмен фольклорлық мотивтердің көркем мәдениет туындыларындағы ролі туралы пайымдағанда,
олардың қашанда саналы түрде қолданыс таппайтындығын ескерген жөн. Кейбір мотив модельдері заманауи
шығармашылық үдерісте бейсаналы түрде көркем әлемнен орын алуы мүмкін. Себебі автордың жеке
танымын ұлттық мәдениеттің негізіне айналған фольклорлық танымнан бөлек зерделеу мүмкін емес. Бүгінгі
таңдағы Қазақстан фольклортану ғылымының көшбасшысы, академик С.А.Қасқабасовтың сөзімен айтқанда:
«Қалай болғанда да, мифтік сана әлі күнге дейін адаммен бірге өмір сүріп келеді, сондықтан оның көркем
әдебиетте жүруі – табиғи. Миф, мифология, жалпы фольклор – тозбайтын рухани құндылық, сол себепті
оларды қаламгер өз уақытын, қоғамның, адамның жай-күйін көрсету мен өзінің дәуіріне, қоғамына, ондағы
әртүрлі саяси-экономикалық, рухани процестерге қатысын білдіру үшін еске алып, соларға жүгінеді. Біздің
әдебиетте де осыны көреміз» (3; 31-32).
Қазіргі қазақ мәдениетінде тотемдік ұғымдар сақталғанымен, олардың пайымдалу дәрежесі елеулі өзгеріске
ұшыраған. Осыған сәйкес жоғарыда аталған мифтік мотивтер де бүгінгі таным тарапынан бағаланып, жаңаша
игерілу үстінде. Көркем мәтін кеңістігінде олар архаикалық және заманауи танымдардың синтезі түрінде
баяндау формаларына кірігіп кеткен.
«Көк бөрі» тотеміне қатысты мифтік мотивтердің бүгінгі қазақ әдебиеті мен киносындағы көркем игерілу
тәжірибесі негізінде көркемдік трансформацияның төмендегі формаларын ажыратуға болады.
1) «Көк бөріге» қатысты фольклорлық мотивтердің немесе олардың элементтерінің тікелей көркем
туынды (әдеби шығарма, фильм) сюжетіне, немесе параллель желіге, я болмаса эпизодтық (фрагментарлық)
сюжеткеарқау болуы;
2) Көк бөрі тотемдік бейнесінің толымды дәрежеде суреттелуі;
3) көркем мәтінде «көк бөрі» архетипін ассоциативтік тұрғыда еске салатын бейнелердің көрініс табуы.
Қазіргі қазақ әдебиеті мен киносында «көк бөрі» тотемдік бейнесі келесі сипаттарда танылады:
Көк бөрі – тайпаның/елдің негізін қалаушы ілкі Ана;
Көк бөрі – балаларды өлімнен қорғаушы рух-ие;
сындарлы сәттерде бас қаһарманға тығырықтан шығар жол сілтейтін киелі рух.
Сараланған көркем туындылар мен фильмдерден тотемдік бейненің қашанда ұрғашы қасқыр – Қасқыр-Ана
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(Құртқа) тұлғасында көрінуі мифтік-мистикалық мотивтердің фольклорлық, тарихи негізін айғақтайды. Яғни
туындылардың көпшілігінде суреттелген бөрілердің архетипі түпнегізі мифтік Көк бөрі деген ой туындайды.
Фольклорлық санада көк бөрі – еркіндіктің, ержүректіктің, әділеттіліктің символы. Түркі қағанаты
дәуірінде сарбаздардың байрақтарына көк бөрі бейнеленгенін ескерсек, сол үрдіс қазақ хандығы дәуіріне
ұласқандығын халық поэзиясындағы «Бөрі басы – ұраным, бөрілі – менің байрағым» сынды жалынды ұран
сөздерінен байқауға болады.
Көрнекті жазушы Ә.Кекілбайұлы ақын Т.Медетбектің «Көк түріктер сарыны» атты жыр жинағын былайша
бағалаған еді: «Көк түріктер сарыны» - елдік мұрат пен ерлік намыс жыры. Шын азаматтың шырқыраған жан
дауысы. Дегдар ақыл-ой мен елдар сана-сезімді енжар қалдыра алмайтын әділ де әсерлі шығарма...» Шын
мәнінде, бүгінгі қазақ поэзиясындағы түркілік сарынның негізін қалаушылардың бірден-бірі – Т.Медетбек.
Кейінгі тәуелсіздік дәуіріндегі шығармашылығын түркілік тарихымызды паш етуге арнаған ақын осы
тақырыпты мейлінше терең зерделеп, поэзиясына арқау етті. Ақынның «Баласын құтқарған әйел» атты
өлеңінде бірнеше фольклорлық мотивтер қатар өрім тапқан. Атап айтқанда, ұлттық фольклорлық мұрамыздағы
жоғарыда аталған генеалогиялық мифтегі «тұтқиылдан жау шабуы», «жалғыз қалған баланы дұшпан қолынан
аман алып қалу» мотивтері өлеңге арқау болып, композициялық тұрғыда оқиға желісі «Жалмауызды алдаған
қыздар» ертегісінің сюжеттік элементтерімен толықтырылған. Жырдың:
Бір тайпа елден
Бір әйел мен
Бір бала ғана қалды...
Сол баладан
Бір дүйім ел өсті,
Ол – біздер едік, -деп аяқталуы да Ашина ұрпақтары туралы аңыздық мотивті еске түсіреді.
Ақынның«Зоопарктегі өлім алдындағы қасқыр» атты келесі өлеңінде «Көк бөрі» культі біршама өзгеше
сипатта көркем игеріледі:
Енді, міне,
Соңғы рет
Мына дүниеге
Азуын ақситып,
Көзі қанталап
Жеріп қарады.
Қайран,
Көк бөрінің ұрпағы
Темір тордың ішінде, –
Ұлуға да жарамай! –
Өліп барады...[5]
Автор көкжалды осындай аянышты күйге түсірген тағдыр тәлкегіне назаланады. Сайын даланы емінеркін кезген азулы арланның тас қалада темір торға тоғытылған мүшкіл халіне қынжылады ақын. Осылайша,
ақын мифтік тотемге иек арту арқылы еркіндік, азаттық тақырыбын көтереді. Автор көне заманғы «көк бөрі»
архетипін хайуанаттар бағында қамалған қасқыр бейнесінен көргендей болады.
С.Ақсұңқарұлының «Қасқырдың монологы», «Мен – ұлыған көк бөрісі даланың» сынды өлеңдеріндегі
поэтикалық сарын кешегі көк бөрі ұрпақтарының азғындағанын, «қасқыр-бабаларға» тән батырлық пен
батылдықтың ұсақтап кеткендігін, бүгінгі күн – бөрі рухты жандарды «ала төбеттер» билеген заман екендігінарқау еткен:
Ала төбеттің астында қалар,
Күн туғаны ма ақыры..
Неге үндемейсіңдер, қасқыр-бабалар,
Қағынып кеткен жатыры?
Аталған өлеңдер, сайып келгенде, қоғам дерттеріне дауа таппай, еңсесі езілген лирикалық қаһарманның
бабалар рухымен сырласуы. Т.Әбдікәкімұлының «Ақпан прозасы» атты өлеңіндегі ақындық меннің басындағы
рухани-психологиялық ахуал С.Ақсұңқарұлының жырымен үндес:
Алаштың несін айтасың,
Ата тілі отыз тіске қамаулы,
Ата Мекені обалсыздарға тонаулы.
Шүлдірлек көкпегі үшін,
Нан табу мектебі үшін,
Оқалы шекпен үшін,
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Қыңсыған көк итке айналдырды, тәңірлік
Көк Бөрісін...[6].
Жалпы қазіргі ұлттық поэзияның рухани атмосферасы жөнінде профессор Б.Майтанов былай деп жазады:
«Постмодернизм үрдісіндегі қазіргі қазақ поэзиясында айналасына көңіліне толмау сарыны бәрінен басым.
...Байырғы ұлттық құндылықтардың жойылып бара жатуына наразылық күшті. Тәркі дүние соққыларына
төтеп беру қиын. Олар жалғанның опасыздығынан түңіледі де, белгісіз бағдарда, уақыт пен кеңістікті
сезінбейтіндей жағдайда шарасыздық мұнарына сіңіп кетуге бет алады» [7].
Өзінің түркілік сарындағы «Тұмар» деген өлеңіндеБ.Жақыптың лирикалық кейіпкері кешегі азуын айға
білеген қайсар көк түріктердің дүбірлі тарихын еске ала отырып, рухтана сөйлейді:
Мен – рухпын!
Жаралғанмын жанған Күннен, Жалыннан,
Ғұн да болып сапар шектім сағымнан,
Көк түріктің мәңгі тірі рухымын,
Көктегі Айға Көк бөрі боп табынған...
Көк бөрі культін тілге тиек еткен ақын әлем сезінуінде байырғы түркілер дәуірі мен бүгінгі заман
аралығында сан ғасырлық тарихи уақыт телімі жоғалғандай. Ол өзін уақыт пен кеңістікте шектеусіз, тіпті
мәңгілік жасайтын көк бөрі ұрпағы санайды.
..Дүбірімен дүниені ояттым,
Дүсірлеген тұяғымен аттардың.
Кеңдік, Өрлік, Ерлік – осы үшеуін,
Үшбұрышты тұмар етіп таққанмын, - ақын «көк бөріге» тән биік сапаларды ауызға алады.
Қаламгер Т.Зәкенұлының «Көкбөрілердің көз жасы» романы тарих белестері жайлы сыр шерте отырып,
жасампаз ұлттық рухты ұлықтайтын туынды. Роман атауынан шығарманың «көк бөрінің ұрпағы» концептіне
негізделіп, қазақ елінің бүгіні мен ертеңіне қатысты ұлттық проблемаларға қозғау салатындығын аңғартады.
«Көк бөрілердің көз жасы» романында бөрілі байрақты түркілер ұрпағы – найман мемлекетінің тарихы
баяндалады. Бүгінгі көк туын көгінде желбіреткен тәуелсіз мемлекетке айналғанға дейінгі қазақ елінің жүріп
өткен тарихи жолын суреттеген қаламгер ұлт болып қалыптасудағы сындарлы да алмағайып кезеңдердің
сырын ашуға тырысады. Романдағы бас кейіпкер Сарал эпостық қаһармандардың сом тұлғаларын еске
салады. Оның төңірегінде топталған сюжеттік оқиғалардың баршасы дәстүрлі фольклорлық мотивтерден
өріс алып отырады. Мәселен, кейіпкердің өлім аузынан аман қалу жағдайы «Көкше бөрімен» байланысты.
Яғни бұл әдеби туындыда да көк бөрі культі бой көтеріп, бабалар рухына табыну сипатындағы түркілік таным
белгілері айқын бедер табады. Сындарлы сәттерде жанын сақтап қалуға көмектескен бұл жаратылыс иесі
қаламгер тарапынан қасиетті Сәукеқарттың рухы мен қасиетті туған жердің киесі ретінде пайымдалады[8;
343]. Бабалар рухының көк бөрі образымен ассоциациялануының өзі ұлттық санадағы тек-тамыр туралы
ментальды түсініктің беріктігін айқындайды. Сөйтіп, бабалар түсінігіндегі көк бөрінің құтқарушы, желепжебеуші ретіндегі киелі қызметі (сакральды миссиясы) тұжырымдалады.
Д.Амантайдың «Гүлдер мен кітаптар» (2003) атты постмодернистік романындағы «Тәңірдің кітабы» атты
«роман ішіндегі роман» композициялық тұрғыда параллель сюжеттік желі ретінде берілген. Бас кейіпкер
Әлішер есімді жазушы өзінің ғұмырлық кітабын – «Тәңірдің кітабын» жазып қалдыруды арман етеді.
Түркі елінің тарихы мен дінін арқау еткен романішілік туындыдағы оқиға дүние жаратылысын суреттеуден
басталады. Жоғарыдағы мифтік сюжет «дүние мен адамзаттың жаратылуы» сынды одан да ауқымды
фольклорлық сюжет құрамына кіріктірілген. Романдағы осы мифке қатысты сюжеттік оқиғалар тізбегіне
тоқталайық: түркі жұртының қырғынға ұшырауы, жер бетін топан су басуы, жау қолынан ұрғашы қасқырдың
құтқарған түркі баласы жер бетіндегі жалғыз адам болып қалуы, Алаша мен қаншық қасқырдан ұрпақ тарауы.
Автор фольклорлық мифті өзіндік идеялық мақсатқа бағындырады. Көне мифтік оқиғаның желісі романда
біршама сақталғанмен, ондағы мотивтік элементтер жаңаша пайымдалған. Мәселен, бөрі фольклорлық
сюжеттегідей балаға кездейсоқ кез болмайды, ол Кейіктің ұрпағын аман алып қалу үшін Көктен түседі.
Сондай-ақ, мифтегі баланың аяқ-қолы шабылса,романдағы Алаша есімді түркі баласы дін-аман қалады. Ал
қасқыр мен адамның отасып, дүниеге ұрпақ әкелуін мейлінше нанымды жеткізу мақсатында қаламгер «топан
су» мотивін қосқан. Осылайша, жер бетінде тірі қалған жалғыз адам – Алаша өзін құтқарған киелі аңмен
отасып, ұрпақ сүйеді.Әкесі Кейіктің аян бергеніндей, Алаша Құртқадан (романда осылай аталады – автор) он
сегіз бала сүйеді (мифте – 10 және олар Түркі қағанатының он бұтағы ретінде айтылады). Алаша ұрпағы Алтай
81

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
тауының баурайындағы кең сақара төсін өсіп-өніп, мыңға жетеді. Киелі бөрінің жер бетіндегі миссиясының
тамамдалуы оқиға желісіне тағы бір жаңа шешім алып келген: «...он сегіз бала қаншық қасқырдың етін
мүшелеп, қазанға асып, тез жеп қойды, олардың бойына абалан құртқаның өр де асқақ рухы бітті...» [9; 71].
Ғажайып құтқарушының осылайша өз құрсағынан туған перзенттеріне жем болуы түрлі мағынаға ие. Бір
жағынан, Көк бөрі бойындағы кие мен алапат күш-қуаттың түркі ұрпағына дарығандығы меңзелсе, екіншіден,
осы тосын шешім кейінгі ұрпақтың ұлы күнәға бой алдырып, Тәңірін ұмытқандығын еске салады.
Көк бөрі бейнесі архетиптік қалпында (құтқарушы, желеп-жебеуші, әділет орнатушы) А.Алтайдың 2012
жылы «Жұлдыз» журналында жарық көрген «Туажат (Тамұққа түскен сәуле)» романында өзінше көркем
өрнек табады. 1986-жылғы Желтоқсан оқиғасынан бастау алатын романның бас кейіпкері Байбураның ғұмыры, зер сала қараса, сәтсіздіктерге толы. Жетім өскен жігіттің өмір жолында бірінен соң бірін алмастырған
сәтсіздіктер тізбегі, сайып келгенде – тағдыр сынағы. Оның туа сала мына ортаға бөтен, жатбауыр тартуы,
дәлірек айтса, қоғамның оны сыртқа тебуі (романның «туажат» атауына назар аударыңыз) келешек тағдыр
сүрлеуін сызып бергендей. Қайда барса да, «Қорқыттың көріндей» алдынан сәтсіздік күтіп тұруы (жетімдігі,
басына іс түсіп, қуғынға ұшырауы, сүйіктісінің трагедиялық тағдыры, т.б.), шытырман оқиғалық сюжет
(өлім аузынан құтылып кету мотиві, аңшы жігітке қатысты мотив), мистикалық құбылыстардың орын алуы
(көк бөрі рухының қолдауы) Байбура бейнесінің фольклорлық негізін аңдатады. Қалай дегенмен, туажат
Байбураның ауыр сынақтарда желеп-жебеп жүретін, ажалдың аузынан алып қалатын қорғаушы рухының –
Көк бөрі рухының болуы тағдырдың баға жетпес асқан сыйы екені анық. Роман мәтініне назар салайық:
«...Шаңыт дүниені дір еткізгендей болып, кенет қаншық бөрінің үстінен көтерілген будан бөлініп, Байбураға қарай ақ қардың бетін сәулелі нұрмен шомылдырып, беймәлім боз сағым ақты. Түз тағысындай тегеурінді, темір жүректі Байбураның қолқа-жүрегі алмас құйып жібергендей суып сала берді. Қарақшыдай қалқиып
қатты да қалды. Қимылдауға дәрмен жоқ. Ал сағым болса, бұған құрық бойы жақын келіп, шеңберлеп айналды. ...Байбура бұл сұмдыққа бір «пәлеге ұшырадым ба» деп әрі шошына, әрі таң қала қарап қалған. ...Өзінің
шеңберлей қоршаған сағымды сәуле тұтқынында қалып, сиқырлы бөрі сұлба арбап алғанын білді. Қара қарға
тағы қарқ етіп, шылбыр үзім жатқан бөрінің көзін шоқи бастағанда ғана сағым сұлба оқыс толқып кетті
де, дереу жиырыла жиналды. Әп-сәтте құлаштай бөрісұлба сағымға айналып, жансыз жатқан жалаңаш тәні
үстінде қалықтай жүзіп барғаны... бірер мәрте айнала жүзіп, Ақжалдың құба жазығын кеулей ұша жөнелді.
Алған беті Алтай биіктеріне қарай ұзай беріп, шарбыдай жұқа, мұнардай ақкіреуке дүниеге сіңіп кетті...» [10].
Осылайша, жаны қиналған қиын-қыстау мезеттерде төбесінен төніп келетін «көк бөрінің» киелі рухы
көне фольклорлық мифтегі көк бөрі культіне жан бітіреді. Көк бөрі бейнесі роман бойында исламға дейінгі
тәңіршілдік танымның белгілерін символикалық тұрғыда таңбалайды. Архетиптік бейне, бір жағынан, роман
мәтінінде фольклорлық мотивті көркем игеруге қызмет етсе, екіншіден, шығарманың идеялық ой-өзегін
тұжырымдауға септеседі. Асылы, «Тамұққа түскен сәуле» ұғымы романда бүгінгі қоғам келбетін танытатын
символикалық желі сұлбасы.
Түркілік мифологиядағы бөрі культіне қатысты фольклорлық мотив тәуелсіздік дәуірдегі қазақ киносына
да арқау болды. «Қазақфильм» киностудиясында түсіріліп, көрермен қауым назарына 2009 жылы ұсынылған
режиссер Е.Тұрсыновтың «Келін» атты үнсіз фильмінің оқиғалық әрекеттері небары бес кейіпкердің қарымқатынастары негізінде қиюласады. Фильмде нақты ұлттық таңба-белгілердің болмауы (Келін киімінің қазақ
ұлттық үлгісіне жақындығын есепке алмағанда), көркем мекеншақ, фольклоризм сипаты жинақтала келе
режиссердің көне түркілік дәуірді мегзегенін аңғартады. Фильмнің сюжеттік желісіне Алтай тауының бөктерін
қоныстап, қодас өсіретін отбасының ішкі жанұялық өмірбаяны арқау болған. Режиссер көркем картинадағы
тарихи мекеншақ (мифтік баяндағы түркілер өсіп-өнген Алтай тауы бөктері) арқылы түркілік сарындағы ой
желісін өрбітеді. Жалпы «Келіндегі» шамандық көріністері (бақсылық сарын), мәйітті «жерлеу» рәсімі, т.б.
этнографиялық белгілер түркілік дәуірдегі тәңіршілдік наным-сенімдерін көркем өрнектейді. Ал «нәрестені
қасқыр сүтімен өсіру» сынды мифологеманың өзіндік пайымдалуы түркі жұртының көк бөріден тарауы
туралы мифті ассоциативтік тұрғыда жадыға оралтады. Режиссерлік шешім бойынша фольклорлық мотивтің
бұлайша пайымдалуы мифтік деректі өзінше рационалды тұрғыда түсіндіруи ниетімен сабақтас болса керек.
Кинотанушы Б.Нөгербек бұл туралы былай дейді: «Фильмге тастанды баланы емізіп, асыраған қасқыр-Ана
туралы түркілік аңыз мотиві желі болып тартылған. Ұрғашы қасқыр бейнесі алғашқы кадрлардан бастап,
фильмнің соңына дейін эпизодтан эпизодқа өтіп отырады. Ол Келіннің шаңырағын айналсоқтаумен болады.
Кинокартинаның соңында дүниеге келген нәрестеге жас босанған келіннің сүтін емес, Ене сауған сол көк
бөрінің сүті ішкізіледі. Осылайша, Қасқыр-Ана «Келін» фильмінде белгілі бір мөлшерде ілкі ана ретіндегі
фольклорлық-мифологиялық кейіпкер сипатында суреттеледі» [11; 24-25).
Көк бөрі мотиві Е.Тұрсыновтың «Шал» (2012) атты келесі фильмінде де белгілі бір дәрежеде авторлық
пайымнан өтіп, көркем кеңістікке кіріктіріледі. Э.Хемингуейдің «Шал мен теңіз» повесті негізінде түсірілген
фильмнің оқиғалық желісі қазіргі заманғы уақытты бейнелейді. Фильмнің басты лейтмотиві шал мен
қасқырлар тартысына негізделген. Өрістен адасқан қойларын дала жыртқышының аранынан қорғауға
тырысқан қарияның қасқырмен алысуы кезіндегі ерен күш-қуаты, өліспей беріспейтін тектілігі астарлы
мәнде жоғарыда сөз болған « көк бөрінің ұрпағы» концептінің көркем тұжырым тапқандығын айшықтайды.
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Аналық қасқырдың қарсы алдында тұрған шалдың тегін жан еместігін түйсігімен тануы, оның екі аяқты бөрі
табиғатын мойындауы әсерлі көрініс тапқан. Осылайша, көркем кеңістікте жекпе-жекке шыққан қасқыр мен
шал бейнелері өзара теңдес күш пен тамырлас рух иелері ретінде пайымдалады.
С.Апырымовтың «Аңшы» фильмі – қазақ киносы саласындағы көк бөрі бейнесін тарихи-философиялық,
мәдени-рухани таным тұрғыларынан тануға үлес қосқан туындылардың бірі. Фильмнің тұтас сюжеттік желісі
Алтайдан бестырнақты бөрінің ауып келуі туралы неомифологизм сипатындағы мотив негізінде құрылған.
Аңшы мен бала маңын торуылдайтын айрықша бөрінің бейнесі фильмнің «көк бөрі» жайлы мифпен
байланысын аңғартады.
Бөрінің мифтік бейнесіне қатысты емеурін екі түрлі сюжеттік мотив арқылы танылады. Біріншісі, бес
тырнақты қасқырдың аңшы мен баланы айналсоқтауы болса, екіншісі – баланың түз тағысын жатсынбай,
бауырына жатуы. Көкжал мен бала арасындағы осынау бір рухани байланыс ассоциативтік тұрғыда көркем
проекция арқылы көрерменді «көк бөрі» туралы көне мифке иландыруға талпынатындай әсер береді.
Қорыта айтқанда, қазіргі қазақ көркем мәдениетінде, соның ішінде әдебиеті мен киносында «көк бөрі»
тотемдік бейнесі тайпаның/елдің негізін қалаушы ілкі Ана, балаларды өлімнен қорғаушы рух-ие, сындарлы
сәттерде бас қаһарманға тығырықтан шығар жол сілтейтін бабалар рухы ретінде бейнеленген.
Осы мақалада талданған әдеби туындылар мен фильмдерден тотемдік бейненің қашанда ұрғашы қасқыр
тұлғасында көрінуі мифтік-мистикалық мотивтердің фольклорлық, тарихи негізін танытады.
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В этой статье подрбно рассказывается о художественных героях в литературенынешнего времени. Ясно одно,
народный фольклор любого народа является его профессиональной и художественной основой. Также повествуется,
что фольклорные персонажи используются в обновленной художественной системе современной культуры и
стали неотъемлемой частью творческих поисков. Будет затронута тема о разновидности жанров красноречия и
эффективном использований нескольких слоев фольклора, таких как мифический фольклор и фольклорные архетипы.
Ключевые слова: фольклор, литература, народ, кюй, писатель.
The article tells about the artistic heroes in the literature of this time. One thing is clear, the folklore of every nation is its professional and artistic system of modern culture and has become an integral part of the creative searches. In this articlewill be
toushed upon the them about the variety of geres of rhetoric and effective use of multiple layers of folklore, such as the mythical
folklore and folk archetypes.
Key words: folklore, literature, piple, kwi, writer.
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ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ӨЛЕҢНІҢ ПІРІ - ҰЙҚАС
Автор бұл мақаласында қазіргі қазақ өлең өнерін танымдық өлшем негізінде ақындық өлең және ақылдық өлең деп
екi үлкен топқа жіктейді де, ол екеуінің өзіндік ерекшеліктері туралы нақтылы мысалдар арқылы пайымдау жүргізеді.
Сөйтіп нағыз ақын мен философтың аражiгiн айқын ажыратып, екеуiнiң бiр-бiрiнiң шығармашылық аумағына өтiп
кету жағдайын, әсiресе, философтың оп-оңай «ақынға» айналуының сырын ашады.
Кілт сөздер: Поэзия, Философиялық өлең, Ұйқас, Ақын, Философ

Бiз өлеңдi танымдық өлшем негізінде нағыз өлең (ақындық өлең) және философиялық өлең (ақылдық
өлең) деп екi үлкен топқа бөлуді жөн көріп отырмыз. Жалпы өлең өнерiнiң бұл түрдегi жiктелуiнiң өзi нағыз
өлең мен өлеңсымақ жасанды өлеңдермен тiкелей қатысты. Өйткенi өлең туралы таным таразысы нағыз
өлең мен өлеңсымақты айыратын ең негiзгi өлшем болғандықтан, ол оқырмандардың таным сатысына
әртүрлі әсер ететіндігі белгілі. Осындай екi түрлi әсердiң күштi әлсiз болып бейнеленуiнiң өзi қайта айналып
келіп, өлеңдегi танымның қалай орналастырылғандығына барып саятын салмақты түйiн. Бұл түйiннiң дұрыс
шешiм табуы нағыз ақын мен философтың аражiгiн айқын ажыратып, екеуiнiң бiр-бiрiнiң көлемiне өтiп
кетуiн, әсiресе, философтың ақынға айналып кетуінің алдын алады.
Тегiнде, Аристотельден Әл-Фарабиге, тiптi, Бұхар жыраудан Абайға дейiн де философ пен ақынның
аражiгi айқын ажыратылмаған едi. Тек бүгiнгi күндерi ғана ол екеуiнiң екi басқа қасиетi айқын көрнектiлене
бастады. Жазба әдебиет пен фольклордың қарым-қатынасы тұрғысынан нақтылап айтар болсақ: «....1718 ғасырларда фольклор мен әдебиеттiң осы жақындасуы 19-ғасырға дейiн Абай дәуiрiне дейiн созылып
келдi. Аталған ғасырлар сөз өнерiнiң өзара қарым-қатынасын жасап, баяу, терең және жан-жақтылы даму,
оның танымдық ауқымының кеңею жолдары болды» [1, 9]. Содан соң барып ақын өзiнiң нағыз өрнектi
өлеңдерiмен ақын болып айырыла бастады да, ал философ терең толғамды ой-пiкiр, таным-тағылымдары
арқылы философ екендiгiн әйгiлеуге бет алды. Сонымен “халқымыз ежелден өлеңнен әндi айырмаған,
әндетпей өлең айтпаған, өйткенi қазақ өлеңдерi шетiнен әнге лайықталғандай, құйылған әсем лирика болып
келедi. Тiптi, ұзақ-ұзақ ғашықтық, батырлық, эпостық дастандары да белгiлi әуенмен айтылып, бiрден-бiрге
жалғасып, заманымызға жеткен. Сондықтан ел iшiнде әзiрге дейiн ‘ән айт’ деудiң орнына ‘өлең айт’ дейдi.
Демек, “өнер алды - қызыл тiл” деп бiлген халқымыз асыл сөздердi әсем әуенмен айтуды жақсы көрген”
[2, 71] халық болса да, бiрақ Абайдан соң фольклор мен жазба әдебиеттiң аражiгiнiң айқын ажырауымен
байланысты әуен мен өлеңнiң де арасы ашылып, өлең өзiнше әуендi қажет етпей тұрып-ақ оқырмандардың
оқып ләззаттануына бейiмделсе, әуен өзiнiң тiлсiз кемiстiгiн ақылдық өлеңдермен толықтырып, ән-әуендер
өзiнiң түп төркiнiн тапты. Сонымен қазақтың байырғы терме, толғау, жырлары тiптi де жанданып, тың
белеске көтерiлдi. Мысал үшiн мына бiр ақылдық өлеңге үңiлiп көрелiк:
Батырларды тыңдасаң,
Жердi жарған атағы.
Көз алдыңда көлбейдi,
Өткен өмiр шатағы.
Ақындарды тыңдасаң,
От боп жанған өзегi.
Қияға өрлеп қиялың,
Бар әлемдi кезедi.
Аруларды тыңдасаң,
Мөлдiреген жанары.
Тәттi сезiм бой билеп,
Жан сусыны қанады.
Әжелердi тыңдасаң,
Шылауышы шұбалған.
От мерейге оранып,
Шығасың бiр құмардан.
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Аталарды тыңдасаң,
Әжiм басқан ажарын.
Ақ дәстүрiң асқақтап,
Түрленедi базарың [3, 79-80].
Бұл «Тыңда бәрiн» атты өлеңге нағыз өлеңдiк өлшем талабы бойынша баға беретін болсақ, ол
өлеңсымақтар тобының жадағай өлеңдер жiгiндегi философиялық ойды жалаң бейнелейтiн өлеңдер қатарына
жататындықтан, нағыз өлең болып есептелмейдi. Сондықтан ол оқырмандардың сезiм түйсiгiнен аттап өтiп,
олардың ақыл-ойына тiке жол тартып, адам санасына белгiлi бір хабар-ошар беру мiндетiн өтейдi. Сонымен
ол өзiнiң тарихи борышын әп-сәтте орындап болады да, екiншi рет оқығанда, оқырманына “баяғы жартас”
болып жаңғырады. Сөйтiп ондай өлеңдер нағыз өлеңдер сияқты оқырмандар оқыса, жалғасты қайта-қайта
оқығысы келе беретiндей абыройлы да асқақ мерейге ие бола алмайды. Өйткенi ол танымдық жақтан
қаншалықты қағылез де ойлы болған жағдайда да, оның сезiм кылын тебiренте алмайтындығы айдан анық.
Сезiм қылы тебiренбеген жерде өлеңнiң өркенi өсiп, мерейi үстем болмайтындығы белгiлi. Оның үстiне
ондай өлеңдер күн өткен сайын көмескi тартып, ойдан ұмыт қала бередi. Алайда, ондай ақылдық өлеңдердi
өлтiрмей керекке жаратудың жолы да жоқ емес. Оның бiрден-бiр жолы - оны өзiне үйлесетiн белгiлi-бiр
әуенге салып терме, толғау, желдiрмеге немесе жырға айналдыру . Мысалы, мына «Жастарға» атты ақын
желдiрмесiнiң өлеңi мен сазына назар аударып көрелiк.
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[Мәтiннiң жалғасы]
Тiзейiн өлеңiмдi меруерттей,
Есiнен жұршылықтың қалмайтұғын.
Дауысым еркiн көкте шарықтаған,
Қанатын қанша ұшсам талмайтығұн.
Талапты жастарымыз үйренiп ал,
Сiздерге әнiм осы арнайтұғын [4, 300-301].
Бұл желдiрменiң өлеңiнен пәлендей бiр керемет нағыз өлеңдiк әсерлi сезiм немесе тапқырлықтың балы
тамып тұрған жоқ. Оның құдыретi мен абыройы ондағы ойнақы да, үйлесiмдi әуенде жатыр. Сондықтан
әрқандай бiр ақылдық өлең белгiлi бiр сымбатты әуенмен орынды қабысқанда ғана өзiнiң өмiршеңдiгiн
әйгiлей алады.
Бiз бұл арада ән-әуендерiне айналған өлеңдерге немқұрайлы қарап отырғанымыз жоқ. Оған көңiл бөлмай
отырғандар салдыр-салақ, өлең танымайтын сазгерлер тобыры. Әрқандай бiр әндегi әуен қаншалықты
тартымды болса, жақсы өлең оны одан арман әрлендiрiп жiберетiндiгi бәрiмiзге белгiлi. Алайда өлеңсымақ
өлеңдердiң бiр мезгiл алшаңдай басып, өз бiлгенiнше сайран салуының нәтижесiнде көптеген керемет әрлi
әуендердiң өңсiз өлеңсымақтармен күнi бүгiнге дейiн бірге жұмыс істеп келе жатуының өзi талғампаз
жандар жүрегiне тастай батып келеді. Бiз ендi бұл арада ондай келеңсiз кемiстiктерімiздi көлденең тарта
бергенше, дарынсыз талғамсыздығымызды үздiксiз қатаң қадағалаудың өзiн айтсақ та жеткiлiктi.
Ақылдық өлеңдер қазiр оқырмандардың өлең өнерiне нағыз өлеңдiк көзқарас орнату барысында оларды
оп-оңай алжастырып келе жатқандығы белгілі. Оның мұндай құбылмалы құны, өзiндiк арыны бар, жетiлген
санағы ие көрнектi ақындарымыздың да, жасампаздығынан да жиi бой көрсетiп қалатындығы бiздi қатты
алаңдатып отыр. Кейде тiптi ондай ақындардың ақындығына шек келтiруге дейiн барамыз. Сөйтiп ол ақын
ба, жоқ философ па деген сұраудың сұғында қаламыз. Мысал үшiн Абай өлеңдерiне көз жүгiртейiк.
Малға достың мұңы жоқ малдан басқа,
Аларында шара жоқ алдамасқа.
Табысына табынып, қалтаң қағып,
Тойғанынан қалғанын берсе алашқа.
Мал жияды мақтанын бiлдiрмекке,
Көзге шұқып, малменен күйдiрмекке.
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Өзi шошқа өзгенi ит деп ойлар,
Сорпа, сумен, сүйекпен сүйдiрмекке.
Ақылды деп, арлы деп, ақпейiл деп
Мақтамайды ешкiмдi бұл күнде көп.
Осы күнде мал қайда, боқ iшiнде,
Алтын алсаң, бередi боғынан жеп.
Осыны оқып, ойлай бер, болсаң зерек,
Еңбектi сат, ар сатып неге керек?
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек [5, 251-252].
Бұл өлеңдi оқырман оқыған соң, оның ойында бой көрсеткен адамның үш қасиетi сезiмдiк танымнан
аттап өтiп, ақылдық танымның парасат таразысында тас мүсiндей тапжылмай тұрып қалады да, оны шексiз
образды ой-қиял елегiнен өткiзiп ләззаттану мүмкiншiлiгi азаяды. Сондықтан бiз бұл өлеңнiң сезiмдiк
серпiнге құрылатын ақындық өлеңдерден гөрi, философиялық пайымдауға жақын шешендiк толғауға бейiм
екендiгiн айқын аңғара аламыз. Сөйтiп “Абайтанудың көп ретте бiр жақтылы қаралып келуiнiң тағы бiр
себебi - ақынның поэзиялық мұрасы ғана көбiрек сөз болып, оның ойшылдық, философиялық қырлары
назардан тыс қалғандығынан” [6, 234] екендiгiн ұлы философымыз Абайдың осындай толғамдарының
немесе шешендiк толғаныстарының ұйқасып келетiндiгiне қарап қана бiз оны ақындық өлең ретiнде
бағалап келдiк те, нағыз өлең мен философиялық пайымдаудың ара-жiгiн ажырата алмадық. «Осы
тұрғыдан қарағанда, Абайдың өзiн замандастары әрi ақын, әрi хаким деп танығанын көремiз» деген сияқты
оның бұл өлеңiнен бiз Абайдың ақындығынан хакимдiгi әлдеқайда басым жатқандығын терең сезiне
аламыз” [7, 89]. Оның керiсiнше ақынның мына бiр өлеңi оқыған жанның сезiмiн селт еткiзiп, қызықты
қиялдың буын-буынын босатып, көңiл-күйдiң көк талын жел тербергендей былқылдатып жiбередi.
Бiлектей арқасында өрген бұрым,
Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын.
Камшат бөрiк, ақ тамақ, қара қасты,
Сұлу қыздың көрiп пе ең мұндай түрiн.
Аласыз қара көздi айнадайын,
Жүрекке ыстық тиiп салған сайын,
Үлбiреген ақ еттi, ашық жүздi,
Тiсi әдемi көрiп пе ең қыздың жайын?
Бұраң бел, бойы сұлу, кiшкене аяқ,
Болады осындай қыз некен-саяқ...
Пiскен алма секiлдi тәттi қызды
Боламын да тұрамын көргендей-ақ.
Егер де қолың тисе бiлегiне,
Лүпiлдеп қан соғады жүгегiңе.
Бетiңдi таяп барсаң тамағына
Шымырлап бу енедi сүйегiңе [5, 117].
Абайдың бұл өлеңінен оның ақындық қырын толық танимыз. Сондықтан Абай дана философ әрi ақын
болып шығады. Оның ұйқасқа түскен таза философиялық өлеңдерiне қарап, оны бүгiнгi жаңаша өлеңдiк
түсiнiгiмiзбен жадағай өлең жазды деп кiнәлауға болмайды. Өйткенi осыдан тура бiр жарым ғасыр бұрынғы
Абай дәуiрiндегi өлең мен әуен өздерiнiң бiр тұлғалығын бiр-бiрiнен ажырата қоймаған болатын. Ол кездегi
өлеңнен ләззаттанушылар үшiн «Өлеңнiң өзi де қазақта екi түрлi болған. Бiрi әндi болған, екiншi мәндi
болған, әндi өлеңнiң сөзiнен де әуенiне көбiрек құлақ салған» [8, 378]. Бүгiнгi күнi бiз дәрiптеп отырған
мәндi өлеңдерге сол кездегi салғырт сана үрке қараған болатын. Сөйтiп барлық өлеңнiң денi әуенге қосып
айту үшiн шығарылатын еді. Сол себептi Абайдың нағыз өлеңдік көзқарасы бойынша жадағай өлең болып
саналатын философиялық өлеңдерi сондай бір дәуiрдiң қажеттiлiгi негiзiнде дүниеге келген. Оның үстiне
ол кезде қарасөзбен жазылған ой толғамға қарағанда, ұйқасқа түскен ой-пiкiрдiң қаны жерге тимей, қолданқолға өтiп көшiрiлетiн әрi жатталатын. Бұл ойымыздың ақиқат екендiгiн Абайдың өлеңдi «Сөздiң патшасы,
сөз сарасы», «тiлге жеңiл жүрекке жылы тиетiн» болу керек деп түсiнуiнiң өзi-ақ әйгiлеп тұрғандай болады.
Өлеңдi мұндай терең мағынада түсiнген адамның өлеңнiң не, жырдың не екендiгiн айыра алмауы мүмкiн
емес. Сондықтан Абайдың ұйқасқа түскен философиялық көзқарастарын әуенге қосып, ән-терме етiп айту
ойы болған болуы мүмкін. Ал қалған нағыз суреткер ақындық өлеңдерiн оқырмандардың оқып ләззаттануы
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үшiн жазған деуге әбден болады. Бiрақ, өкiнiшке орай, ұлы ақынның бұл талантты толғамы, оның әуенге
түсетiн өлеңдерi ақылдық немесе шешендiк толғаныстары мен оқып ләззаттанатын өлеңдерi iшкi мәндiк
жақтап әлі айқын ажыратылмай келеді. Сондықтан бiз «Абай - ақылдың ақыны, Мағжан - ақынның ақыны»
деп салғырттық танытып жүре бердiк те, тек оның өлеңдерінiң идеялық өзегi мен сыртқы түр жақтағы
ерекшелiктерiн жiктеп, талдау арқылы оның жүз елу жылдық мерей тойын жер шары аумағында келiстiрiп
атап өттiк. Ендiгi ең маңызды зерттеу түйiнi оның өлеңдерiнiң iшкi құрылымдық ерекшелiктерiнiң сырсипатын жан - жақтылы ашуда қалып отыр.
Абай өлеңдерiнiң iшкi мәндiк құрылымын тiлге алғанда Қадыр Мырзалиев өлеңдерiнiң бүгiнгi қалжағдайын ауызға алмай өткiзуге болмайтын сияқты. Өйткенi Қадырдың философиялық өлеңдерi - дәл бiр
ғасырдан соң Абайды қайтадан жаңғыртып отырған қазақи қанды өлеңдер. Оның өлеңдерiнiң бiр бөлiмi
Абайдың өлеңдерi сияқты шешендiк толғамды ұйқас арқылы айтуға бейiм болғандықтан, қоңыр әуенге
қосып, құйқылжыта шырқауға өте қолайлы. Сондықтан Қадырдың жалпы өлең жасампаздығын ләзаттануға
арналған нағыз сезiмдiк серпiнi күштi ақындық өлеңдер және «Қазақ осы» сияқты ән-әуенiн қосып
пайдалануға болатын ақылдық өлеңдер деп екi үлкен топқа бөлуге болады. Егер оның ақылдық өлеңдерi
белгiлi бiр әуенге қосылып, ән-жырға айналып, нағыз өлең аумағынан шығып кетпейтiн болса, онда ол
ақындық өлеңдер қатарынан орын ала алмайды. Ол оқырманның нағыз өлең жайлы түсiнiгінің тереңдеуiне
байланысты күн озған сайын оқырмандар назарынан қала бастайды. Сол себептi бiз әрқандай бiр ақынның
нағыз өлеңдерi мен өлеңсымақтарын айыра бiлуiмiз өте қажет. Әсіресе, олардың әрлi әуен күтiп тұрған
ақылдық өлеңдерiн жандандырудың тиімді жолын қарастыруымыз керек.
Қытай ақыны Әй Шиң бұл туралы былай дейдi: «Барлық әдеби формалардың iшiнде өлеңмен оңай
араласып кететiнi - жыр, өлең мен жырды бейне тауық пен үйректi бөлiп тастағандай бөлiп тастау керек»
[9, 67]. Бұл арада бiз тiлге тиек етiп отырған ақылдық өлеңдер осы жырға өкілдік ететiндiгiн ерекше
ескеруiмiз қажет. Жыр немесе әуенге қосылатын өлең бiрiншiден, адамның тыңдау түйсiгiне өте жақын
әрi түсiнiктi, дәлдiгiмен құнды болса, екiншiден, әуеннiң жеткiзе алмай тұрған тiлсiз дiлiн нақтылы мәндi
түйiнге жинақтап бере алуымен бағалы. Ал оның керiсiнше нағыз өлеңнiң, екiншi сөзбен айтқанда, ақындық
өлеңдердiң өзіндік сиымдылығы шексiз болады. Өйткенi ақылдық өлеңдердiң төте айтқыштық қуаты өте
ұшқыр болумен бірге және оның хабар-ошар беру қуаты да күшті болады. Ал ақындық өлең суреттi қиял мен
музыкалы ырғаққа және сезімдік пәлсапаға жүктi болып келедi. Бұл ойымызды айшықтай түсу үшiн мына
бiр өлеңдегi шексiз ой-сезiм сиымдылығына көз жүгiртiп көрелiк.
Сүйдiм мен iңiр деген перi қызын
Тәуекел - не ажалым, не қызығым.
Ақырын жаныма кеп отырады ол,
Жасырып жезтырнағын жеңiне ұзын.
Бозарып мен отырам бозаң қырда,
Перi қыз сiңiп кетiп тозаң нұрға.
Ұшынан тырнағының қан сорғалап,
Қармайды көкжиектi көз алдыма.
Әп-сәтте жалқынданып қыр бөктерi,
Қызыл қан көкжиекке дiрдектедi.
Мен көрген сұмдық аздай мына өмiрде,
Апырау-ау, қаны несi, бұл неткенi?
Киелi жадағайын жер қара көк,
Қайтадан жүгiредi жел бала боп.
Перi қыз жұпар атып жақындайды,
«Бәрi бiр сенi ұғатын мен ғана» деп.
Жер тыныш, көл орнында, сеңгiр аман,
Тек жүрек бұлқынады - шерлi ғалам.
Сүйем мен жезтырнақты дүниенi,
Қайт дейсiң? Не iсте дейсiң ендi маған [10, 185-186].
Бұл өлеңдегi лирикалық “Меннiң” тәуекелге бел байлай отырып, перi қызын сүйiп қалуы мен перi қызының
«Сенi ұғатын мен ғанамын» деп, «Жұпар атып» әлгi “Менге” жақындауы, ең соңында «Жезтырнақты дүниенi»
өлеңнiң өршіл тұлғасына сүйiктi жар етiп шыға келедi. Осы бiр «ұшынан тырнағының қан сорғалаған»
перi қыз бен «қызыл қан көк жиекке дiрдектеген» деген сияқты суреттi көрiнiстердiң лирикалық “Меннiң”
iшкi көңiл-күйiмен болған тығыз байланысының өзiнде тiлмен айтып жеткiзгiсiз нәзiк сезiм мен терең
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толғаныстың жасырынып жатқандығы осы бiр образды да лирикалы көркем елестер арқылы адамзат
дүниесiне бiр сәт байыпты ой жүгiрте қарайтын көз қарақты оқырманның сұғынан қашып құтыла алмайды.
Өйткенi осы бiр өлеңдегi көркем елестер мен әлсiн-әлi әдемiлiк үстiнен әңгiр таяқ ойнатып келе жатқан
әлеуметтiк өмiрдiң өткiр шындығы бiр-бiрiмен бiте қайнасып, олардың ортасы бейне қаймақ пен сүттей
байланысып жатқандығы адамды өзiне ерекше тәнтi етеді. Ол Қадыр Мырза Әлидің:
Қандай жақсы қара қас,
Қандай жақсы қара шаш
Қандай жаман бәрiнен
Қара жүрек, қара тас, - деген ақылдық өлең сияқты айтар ойын бiрақ жайын салып қарап отырғаны
жоқ. Қайта ол нағыз өлең өнерiнде болатын шексiз қиял құшағындағы жасампаз сиымдылыққа ерекше құрмет
етiп отыр. Ондағы көркем елестерден бiз өзiмiздiң шынайы болмысты сезiну өремiздiң терең-таяздығына
қарай ол өлеңнiң бойынан бiр адамның тағдырын немесе бүкiл әлеуметтік қоғамның қал-жағдайын және
ауқымын, тiптi, жер шары мен бүкiл әлемнiң кезекте тап болып отырған дәуiрлiк дағдарысын көре аламыз.
Сондықтан да нағыз өлеңнiң нарқы ақылдық өлеңнен немесе философиялық пiкiрдi ұйқасқа түсiре салған
ақылгөй ақынсымақтардың «әлеулайынан» әлдеқайда биікте жататындығын және оның сиқырлы сырының
оңай-оспақ қолға iлiне бермейтiн тектi тереңдiкке бойлайтындығын ерекше кесіп айтуға тура келеді.
Қысқасы, ақындық өлеңмен ақылдық өлеңнiң екеуi де қазiргi қазақ өлең өнерiнде ұйқаспен өрiлiп, бiрбiрiнен онша парықталмайтындай болып тұрғанымен, бiрақ оларды біз басқа бiр ұлт тiлiне аударатын болсақ,
ақындық өлең өзiнiң баяғы өлеңдiк қалпын айнытпай сақтап, төрт аяғынан тiк басып тұра алғандығымен
құнды болып көрінеді. Ал ақылдық өлең философтың ұлағатты уағызына айналып қала бередi. Сонымен бiздiң
Алатаудай ақынымыз деп әлемге жар салып, көкке көтеріп жүрген жарнамамыз жарым жолда жалпасынан
түсіп, басқа озық ойлы ұлттардың алдында «Әлi күнге дейiн өзiнiң философы мен ақынын анық айыра
алмайтын қазақ деген халық бар екен-ау !» деген күлкiлi күйге тап боламыз. Сондықтан ақылдық өлең арнаулы
әуендегi терме, толғаулар үшiн және сахна төрiнде мәнерлеп оқу үшiн тапсырыс негізінде жазылатындығын
ескеріп, олардың оқып ләззаттанатын нағыз өлең ретiнде жарыққа шығуына қатаң тыйым салуымыз керек.
Өйтпегенде қазақ өлең өнерiнде шикi материалдар мен бозай деталь, әңгiмелер, жалаң философиялық уағыз
бен күнделiктер және айғай-аттан мен ақыл-кеңестер ұйқас қисынымен ғана ұйысып, “Өлеңге” айналады да,
оқырмандар лепірме дастандар мен даңғаза жырлардан аяқ алып жүре алмайтын болады. Сайып келгенде,
Сәбит Мұқановтың сонау 20 ғасырдың 30 жылдарында ескерткенiндей, «Қазақ өлеңiнiң көпшiлiгi тақпаққа,
әнге лайықталынып жазылады. Бұдан былай өлең әнге ғана тiркелетiн заңнан шығуға тиiс» [11, 6-7].
Сондықтан біз ақылдық өлең саналып жүрген арзан ұйқасты өлеңсымақтар мен нағыз ақындықтың нарқын
белгiлейтiн ақындық өлеңдердiң аражігін айқын айыра біліп, оларды бір-бірімен шатастырмауымыз керек.
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В этой статье автор на основе познавательного взгляда делит искусство казахской поэзии на поэтическую поэзию
и на философскую поэзию, через примеры рассуждает об индивидуальных особенностях этих двух видов. Таким образом
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он отделяет поэта от философа, демонстрирует случаи проникновения их обоих в творческом пространстве, особенно,
раскрывает тайну легкого перевоплащенияиз философа в «поэта».
Ключевые слова: Поэзия, Философская поэзия, Рифма, Поэт, Философ
The author according to the basis of a cognitive glance to divides the art of Kazakh poetry into poetic poetry and philosophical
poetry, through examples he explains the individual characteristics of these two species. Thus, he separates the poet from the
philosopher, shows cases of penetration of both of them in the creative space, especially, reveals the secret of easy reincarnation
from the philosopher to the “poet”.
Key words: Poetry, philosophical poetry, rhyme, poet, philosopher
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ШЕРЛІ ЖЫЛДАР ШЕЖІРЕШІСІ
(Ақын Файзолла Сатыбалдыұлы шығармашылығы)
Мақалада ақын Файзулла Сатыбалдыұлының шығармашылық мұрасы мен «Алаш» қозғалысы арасындағы байланыс
қарастырылады. Сондай-ақ автор ақын өлеңдерінің көркемдік-тақырыптық ерекшеліктерін талдау жасайды.
Кілт сөздер: Алаш, азаттық, репрессия, «Алашорда» қозғалысы, отаршылдық, тарих, ұлт-азаттық, ақын, өлең.

ХХ ғасырдың басында ұлт мүддесін ойлап, Ресей империясының отарында отырған Қазақ
елін бодандық бұғау мен тәуелді тұсаудан құтқару жолында ойын онға, санасын санға бөлген қазақ
зиялыларының қалыптасқаны мәлім. Олар «Алаш»партиясы болып ұйымдасқан болатын. Қазақ
ғылымының негізін қалап, жан-жақты өрістеткен бұл қозғалыстың негізгі мақсаты «арбаны да
сындырмай, өгізді де өлтірмей», кеңестік империяның құрығынан қазақ елін алып шығып тәуелсіз
мемлекет құру еді. Алайда, «мұртты көсем» басқарған кеңес өкіметі бұл қозғалыстың тамырына балта
шауып, ғұмырын келте қылды. Ұлтымыздың мыңдаған аяулы боздақтары Сталиндік репрессияда қуғынсүргін көріп, атылғаны атылып, тірі қалғандары өмірінің соңына дейін кеңес өкіметі үшін «ақ қарға»
болып, жәбір көріп, жапа шекті. Олардың ел үшін, ұлт үшін еткен еңбектерін, шығармашылығын сөз ету
былай тұрсын, есімдерін атауға тыйым салынды.
Тарихымыздың ақтаңдақ беттерін қайтадан аршып, күні кешеге дейін «халық жауы» атанып
келген алаш арыстары есімдерінің қайта оралуы тәуелсіздік алуымызбен тұспа-тұс келді. Дегенмен
де, 30-жылдар ойранында жазықсыз жазаланған көптеген тұлғалар ақталып, қара күйеден арылса да,
тарихтан өз орнын алып, толық танылмай жүргені жасырын емес.
1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінен кейінгі ірі оқиғалардың бірі – торғайлықтардың «Алаш»
партиясы мен «Алашорда» қозғалысына қатысуы. 1917 жылдың қарашаның 14-інде Орынборда «Алаш»
партиясының ең үлкен орталығының бірі – Торғай облыстық комитетін құрды. Оның төрағасы Ә.
Бөкейханов, басшылығында А. Байтұрсынов, М. Дулатов, А. Бірімжанов, С. Қадірбаев, Б. Қаралдин тағы
басқа азаматтар белсене жұмыс істеді. 1918 жылы алашордашылар Торғайда Совет өкіметін құлатты.
Қазір «Алаш» партиясы мен автономиясының қызметіне жан-жақты баға беріліп, әділеттілігі айтылуда.
Рас оның қателіктері де, кемшіліктері де болды. Бірақ «Алаш» жетекшілерінің мақсаты мен мұраты –
халық бостандығы мен азаттығы жолындағы басын бәйгеге тіккен күрес еді. Қазақ еліне автономия алу
үшін олар бұралаң жолға да түсті.
1919 жылы «Алаш» басшылары мен жауапты қызметкерлеріне В. И. Ленин кешірім жасаса да,
олардың соңына Ахаң «қу жақ» деп атаған қанқұйлы жендет Голощекин шам алып түсті. Сөйтіп тарихта
«Алаш» атын былғап кеткен де, оның басшыларын жаппай азапқа салып, қырғынға ұшыратқан да
осы қарғыс атқыр Голощекин еді. «Алаш» партиясының қызметіне әділ бағасы берілері анық. Қалай
дегенмен де ол ұлт намысы мен елдігі, егемендігі үшін күрескен үлкен қозғалыс ретінде тарихтан өз
орнын алады [1].
Алаштың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы туған Торғай төңірегінде
олардың идеясын қуаттап, қолдаған Нұрғали және Нәзипа Құлжановтар, Ахметсапа Юсупов т.б сияқты
жерлестерінің арасында ақындар – Файзолла Сатыпалдыұлы мен Әлмұхаммед Оспанұлы да «Алаш» ісіне
белсене араласты. «Халық жауы» ретінде сотталып, жер аударылған бұл ақындардың шығармашылығы
алаш идеясын үндейді.
Қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрған 20-жылдардың өзінде:
Ей, қазағым, жан бауырым туғаным,
Сенің қамың бала жастан қуғаным.
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Сен бақытты, сен өркенді ел болсаң,
Болмас еді менің дағы арманым.
Ей, қазағым, кештің тағдыр күрделі,
Сендей болсын – болса бір ұлт зерделі.
Құрбандығың болар едім жолыңда,
Ел болсаң сен өз алдыңа іргелі! [2, 10 б.] – деп жырлаған қари, ақын, Файзолла Сатыбалдыұлы
1883 жылы Торғай өңіріндегі белгілі дінбасы Сатыбалды ишан Ғабдоллаұлының отбасында дүниеге келген. Файзолла Троицкідегі Ахон қазірет медресесінде, одан соң Бұхарадағы «Көкілташ» медресесінде
діни білімді меңгеріп, он алты жасында құранқарилық атақ алған. Медресені тамамдағаннан кейін 19011928 жылдар аралығында Торғай төңірегінде әртүрлі діни қызметтер атқарған.
1928 жылы желтоқсан айында «алашордашыл», «ұлтшыл ұйым мүшесі» деген кінә тағылып,
Қостанайдың атақты ақ түрмесіне қамалып, 1929 жылы сәуір айында Алматыға айдалып, 14 жылға
сотталады. 1929-1935 жылдар аралығында Қазақстандағы Іле, Ақтеңіздегі Беломорканал, Мәскеу
каналдарында, Новосибирде айдауда болады. 1935 жылы 14 жылдық жаза жер аударумен ауыстырылып,
Татарстан, Башқұртстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Ақмола аймақтарында болып, туған жеріне
1946 жылы 63 жасында оралады. Өмірінің соңына дейін Алланың ақ жолынан таймаған Файзолла қари
Сатыбалдыұлы 1959 жылы көз жұмды.
Азаттық жолындағы күреске бел буған Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Ахметсапа
Юсупов, Ахмет, Ғазымбек Бірімжановтар, Нұрғали, Нәзипа Құлжановтар сияқты Торғайдан шыққан
Алаш азаматтарының үркердей тобында Файзолланың да болғандығы ақиқат. Айта кету керек,
Файзолланың анасы – Әйін Міржақып Дулатұлының апасы, яғни Файзолла Міржақыпқа жиен болып
келеді. Жоғарыдағы пікірімізге бұл бір дәлел болса, Файзолланың «Алашордаға қатысы бар», «Ұлтшыл
ұйым мүшесі» деген кінәмен қуғын-сүргін көруі – екінші дәлел. Сонымен бірге, Файзолла шығармалары
идея, тақырып жағынан Алаш қайраткерлерімен мақсаттас, мүдделес, үндес.
Файзолла Алаш азаматтарымен айдауда болған жеті жыл ішінде де таныс-біліс болған. Мәселен,
Мағжан Жұмабайұлымен түрмеде бірге отырған.
Файзолла Сатыбалдыұлы «Алаш» партиясының толық мүшесі болмаса да, оған тілектес, ниеттес
болғандығын, оның шығармашылығында ұстанған азаматтық позициясынан айқын аңғарамыз. Мысалы,
Ахметсапа Юсуповқа жазған хатында:
Сәлем де достарыңа бірге жатқан,
Қамығып, қапаланып шерге батқан.
Қолыңа тисе хатым бәріне де,
Айтарсың тілектестік ағаң жақтан.
Отырмын қайран таппай ойға қалып,
Шеше алмай әр нәрсенің басын шалып.
Айтарсың дұғай сәлем мына менен,
Ахмет пен Міржақыпқа қолын алып.
Және де Аймауытов Жүсіпбекке,
Жас өрен Бірімжанов Ғазымбекке.
Бәріңді аман-есен сақтай көр деп,
Тапсырдық мінәжат қып құдіретке [2, 30 б.], – деп қамауда жатқан Алаш азаматтарының
тілеуін тілейді. Файзолла Алаш партиясының рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлымен Ақтеңіздегі
«Беломорканалда» айдауда бірге болған. Екеуінің арасындағы жерлестік қатынас, рухтас достық
қатынасқа ұласқан. Ақын «Ахмет қайтыс болды дегенде» атты өлеңінде:
...Айрықша артық көрген ғазиз досым,
Жоқ еді қысқада кек, ұзында өшің.
Алаштың қамын жеген азамат ең,
Сүйреген алға қарай қазақ көшін.
Біраз жыл тізе қосып болдық дәмдес,
Тағдырдың жазғанына кім бар көнбес.
«Ақынның хаты өлмейді» деген бар ғой,
Шырағың жағып кеткен жанар, сөнбес.
Ғафу ет, жерлер болса, тілім тиген,
Шаһбаз дос, құрмет тұтып, жаным сүйген.
Тілеймін көрмесін деп кейінгі жас,
Қамытты қиын күнде біздер киген [2, 48 б.], – деп өз бастарындағы қиындық қамытын
кейінгі ұрпақ кимесін деген тілек тілей отырып, Ахмет шырағының жанатынына, өздері бастаған істің
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аяқталатынына, өздері аңсап, соның жолында күрескен азаттық күнінің туарына сенім білдіреді. Осы
өлеңдегі: ...Ақиқат ақ сөйлейтін туар заман,
Боларын ондай күннің білмес надан,– деген жолдар да бұл ойымызды дәлелдей түседі.
Жалпылай алғанда ақын шығармашылығы өз заманының қайғы-қасіретіне толы болса да, онда ертеңге
деген сенім, қазақ азат ел болады, азаттық жолында күрескен ерлердің еңбегі ақталып, тарихтан
өз орнын алады, әділетті заман орнайды деген оптимистік көзқарас басым. Мәселен «Міржақыпты
жоқтау» деген өлеңінде:

немесе:

Уақыт өтсе оңар бөз,
Талқан болып тозар жез.
Дүниеде өлмейді,
Ғибратты асыл сөз.
Міржақып пен Ахмет,
Нақақтан нақақ болды шет.
Бір уақыттар болғанда,
Ақталар орнап әділет.
Дүние деген тегеріш,
Ұмыт болмас келелі іс.
Замана қазір өзгеріп,
Тарылып тұр ғой кең өріс.

Қиянат кетпес тоқтаусыз,
Әділ сөз қалмас құптаусыз.
Күндердің күні болғанда,
Міржақып кетпес тоқтаусыз! [2, 49 б.] – дей отырып, бүгінгі күнді, яғни кейінгі ұрпақтың
жазықсыз қуғын көріп, әділетсіздіктің құрбаны болған алаш азаматтарын ақтап алатынын аса
сезімталдықпен болжағандай. Осы жерде бір қызықты деректі айта кеткен орынды. Айтыскер ақын
Дәулеткерей Кәпұлы Файзолланың «Міржақыпты жоқтау» өлеңін Монғолияда 4-5 сыныптарда жатқа
айтқанын айтады. Бұл өлеңнің Монғолия жеріне бару тарихы беймәлім.
Файзолла ақын өз өлеңдерінде кеңес өкіметінің сұрқия саясатының бет пердесін ашып, ұлттық
қалпын, салт пен дінін, тілін сақтап қалу үшін қазақ өз алдына дербес ел болу керек деп ұлтына ой
салғысы келеді. Кеңес заманында Амангелді Иманов бастаған ұлт-азаттық көтеріліс деп аталып келген
1916 жылғы Торғайдағы Әбдіғапар хан Жанбосынұлы көтерілісінде көтерілісшілерге дем беріп,
Әбдіғапар ханның кеңесшісі болған Файзолла ақынның көксеген мақсаты – қазақ халқының азаттығы
мен тәуелсіздігі болатын. «Туған елмен қоштасу» өлеңінде ақын былайша толғанады:
... Ай, заман-ай, заман-ай,
Замананың зауалы-ай.
Құбылып соққан құйындай,
Айласы мен амалы-ай,– деп басталатын өлеңде қазақ жерінің талауға түскенін, бұл отаршыл
орыс патшасынан басталған саясат екендігін айта отырып, ата-бабадан қалған мұра – жерімізді:
...Қорғай алмай сорладық,
Бәтуәсыз зарладық.
Ата-баба рухын,
Аяқ асты етіп қорладық, – деп азаттық жолындағы күреске қазақтың дәрменсіздігін, ел ішіндегі
алауыздықты, ынтымақ-бірліктің жоқтығын сынайды.
Файзолла жаңадан орнаған кеңес өкіметінің аңысын аңдап, түпкі мақсатының астарына үңіле қарап,
сұрқия саясаттың сырын ұғып, оны халқына түсіндіруге тырысады.
Таланып жайлау, өрісің,
Тапталып ар мен намысың.
Аруақ қонып, нар шөккен,
Ежелгі ата қонысың –
Күннен күнге тарылып,
Етек-жеңі түріліп,
Аузымыздан жырылып,
Келімсектерге телініп –
Ту-талапай болар-ау,
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Түрлі ұлтқа толар-ау,
Бұқар жырау айтқандай,
Айламен бәрін алар-ау... -дегенінде, «Ата-баба қонысының тарылып, келімсектерге беріліп,
түрлі ұлтқа толатынын» ақын көрегендікпен болжай отырып:
Мөңке биден қалған сөз,
Кейінгіге болса кез,
Білер еді шындықты,
Зерделеп оқып, салса көз [2, 13 б.], – деп өзінен бұрынғы Мөңке бидің, Бұқар жыраудың нақылөсиеттерін жырына дәйек етеді. Файзолла ақын шығармаларынан бізге жеткен көптеген шығармалары
бар. «Заман-ай», «Қалимаға жазған хаттар», «Шағыну», «Бұқар жырау сиынған менің пірім», «Абай
романын оқығанда», «Мінажат», «Әлмұхаммед молдаға», «Ахмет қайтыс болды дегенде», «Міржақыпты
жоқтау», «Ақтеңізден сәлем», «Өменді жоқтау», «Ахметсапа Юсуповқа хат», «Кәріліктің келуі», «Бұл
күнде қария болдық күркілдеген», «Жатыпатар», «Қайдасың жаны жайсаң ақылдылар», «Қорқамын
адамдардан алақұйын» т.б. өлеңдерімен бірге 1916 жылғы Торғайдағы ұлт-азаттық көтеріліс туралы жазған «Әбдіғапар хан», «Дауылда ұшқан жас қыран» поэмалары, «Өмірбаян» автобиографиялық
поэмасы, өзінің айдаудағы өмірі туралы «Ұзақ жол» поэмасы, «Тоқымбет-Гүләйім» ғашықтық дастаны,
1921-22 жылғы аштықтағы халықтың жағдайы туралы «Тасмешін» поэмасы, «Адамзат шежіресі» атты
шежіре-дастаны бар.
Ақын шығармаларының жариялануына келсек, ақынның «Тоқымбет-Гүләйім» атты кітапшасы
Аманкелді ауданында, «Ай, заман-ай, заман-ай!» атты кітапшасы Арқалық қаласында басылып шықты.
Ал республикалық деңгейде 1992 жылы «Жалын» баспасынан жарық көрген «Қапаста жазылған хаттар»
атты жинақта, әр жылдары «Егемен Қазақстан», «Халық кеңесі», «Қазақ әдебиеті», «Қазақстан мұғалімі»
газеттерінде, «Жұлдыз», «Парасат» журналдарында шығармалары жарияланды [3].
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В статье рассматриваются связь между творческим наследием поэта Файзуллы Сатыбалдиева и движением
«Алаш». Также автор анализирует художественно-тематические особенности творчества поэта.
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The article deals with the connection between the creative heritage of the poet Fayzulla Satybaldiev and the movement
«Alash». The author also analyzes the artistic and thematic features of the poet’s work.
Key words: Alash, freedom, repression, «Alashordа» movement, colonial, history, national liberation, poet, poem.
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Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ,
филол. ғыл. докт., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің проректоры,
ҚР ҰҒА академигі, Астана қ.
РАЙЫМЖАН МӘРСЕКҰЛЫ: РУХАНИ СЕРПІЛІС ТУРАЛЫ
Мақалада белгілі «Алаш» қайраткері Райымбек Мәрсекұлының көпшілікке белгісіз өмір мен таным
жолдары, шығармашылық қырлары, мақалалары талданып, сараланады. Қазақ қауымының басындағы
алапат жылдар санасын, шығармашылығын өздігінше жүйелерге бөліп, қарастыруын мақалада төп басып
таныған. Райымжан Мәрсекеұлының шығармашылығын туралы қазақ басылымындағы түрлі мақала
зертеулерді бір жүйеде топтастыра білген.
Кілт сөздер: «Алаш», қоғам, қайраткер, шығармашылық, халық, ұлт азаттық, әдебиет, заңдылықтар.
ХХ ғасырдың басындағы ұлт қайраткерлерінің ішінде саяси күрескерліктен де, мәдени бастамашылдықтан
да құралақан болмаған тұлғалардың бірі - Мәрсекұлы Райымжан. Ақын Мағжан әйгілі «Эпиграммаларында»:
Қарны ысылып,
Жаны қысылып,
Рай Мәрсек.
Қашқар барды,
Сәлде салды,
Мінді есек, - деп жазғаны бар /1, 219/. Жалпы бұл туындысында Алаш ақыны барлық қайраткерлерді
жеңіл әжуалайды. Біз бүгін оны теріс түсінбеуіміз қажет. Мысалы, Райымжанға келсек, Мағжан Петерборда
батысша оқыған азаматтың Шығыс Түркістанмен тығыз байланыста болғанын тұспалдайды. Сондай-ақ осы
жолдардан Шоқанның таныс та бейтаныс Алтышаһар сапарының жалғасын шырамытқандай күйге түсеміз...
Мәрсекұлы Райымжан - Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері, белгілі көсемсөзші-қаламгер. 1879 жылы
Семей облысына қарасты Өскемен уезі Айыртау болысында (қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы)
туған. Елдегі мектепті бітірген соң ол Омбы гимназиясына қабылданады. Оны тәмамдаған соң алғаш Қазан
университетінің заң факультетіне оқуға түсіп (осы дерек көп айтыла бермейді), 1899 жылы Санкт-Петербор
университетінің аталған факультетіне ауысады. Бірақ сол жылы астанадағы студенттер толқуына қатысып,
оқудан шығарылады. Бірақ 3-4 айдан соң ізденіп, білімін қайта жалғастырады. 1902 жылы университетті
бітіріп, Семей округтік сотына қызметке тұрады. Кешікпей Омбыға адвокат қызметіне шақырылады. Ол
осында 1912 жылға дейін істейді. 1912-1913 жылдары Ж.Сейдалин, М.Қаратайұлы сынды азаматтармен бірігіп
жалпықазақ съезін шақыруды жақтайды. 1915 жылы Семейдегі әдеби кеште қазақ әдебиеті туралы баяндама
жасап, білікті маман ретінде танытады. «Айқап», «Қазақ», «Сары Арқа» басылымдарында ел, саясат, білімғылым, құқықтану жөнінде мақалалар жариялайды. 1917 жылы ақпан төңкерісінен кейін Семей облыстық
Қазақ комитетінің төрағасы, облыстық атқару комитетінің мүшесі, сот төрағасы қызметтерін атқарады. 1917
жылы Алаш партиясы құрылатын І жалпықазақ съезінің де, Алаш автономиясы жарияланатын ІІ жалпықазақ
съезінің де ұйымдастыру және өткізу жұмысына белсене қатысады. 1918 жылы Семей облыстық земствосының
төрағасы болып сайланады. Осы шамада Сібір үкіметінің Алаш милициясына қатысты бұратартушылығына
қарсы шығады. Алашорданың 1918 жылы маусымдағы жарлығына сәйкес, Семейде Алаш полкін жасақтауға
басшылық жасайды. Қаланы большевиктер алғанда, Зайсанда Алаш бөлімшесін ашып, соған жетекшілік
етеді. 1919 жылы мұндағы Алаш полкі 500 солдаты бар Бабенко жасағымен соғысады. Қанды қырғыннан
кейін амалсыз бас сауғалайды.
1922 жылы Райымжан Семей губаткомына нұсқаушы-ревизор болып қызметке тұрады. Сол жылы әліптің
аяғын баққан қайраткер Қытайға өтіп кетеді. Мұнда алғаш Алтай аймағында, сонан кейін Тарбағатайдағы
Қызыр Үкіртайға («Қызыл төре» деушілер де бар) қоныс тебеді.
Қытай жағындағы Алаш қозғалысының өзіндік тарихы бар. Қайраткер 1918 жылы сәуірде Шәуешекке
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы бірге барып, сол жақтың зиялыларымен ел болашағы туралы кеңес өткізген,
бұған Аманжолұлы Садық та қатысқан. Енді ол осы жолды қайта жалғастырады. ҰҚК құпия мәліметіне
қарағанда, «Р.Мәрсекұлы 30 адамдық қаруланған Алаш отрядымен» Шара-Сумэ, Қабық аталатын жерлердегі
бай қазақтарға жолыққан және енді «Алтайды бағытқа алып келеді».
Қайраткердің Қытайдағы күрес жолы толық зерттелмеген. Оны 1937 жылы Текес атты жерде сондағы
арнаулы қызмет адамдары Ы.Жайнақұлы, Иса төре деген азаматтармен бірге тұтқындап, Құлжа қаласында
нақақ өлтірген. Жалпы Қазақстан ғалымдарын Алаштың Шығыс Түркістан кезеңі немесе «жартылай
эмиграция» ахуалы қатты қызықтырады. Соңғы жарияланған деректерде ХХ ғасыр басында Қытайдағы
билік басына Жапонияда оқыған ханзу жастары келіп, сананы модернизациялауға әрекет жасағаны айтылады.
Е.Орда «Жапонияда білім алған қытайлықтар» атты кітапқа сілтеме жасай отырып, былай деп көрсетеді:
«1912 жылы Құлжада «Цин үкіметін аударып, демократиялы еркін үкімет құрамыз» деген төңкерісті
Жапонияда білім алған әскери офицерлер жасаған. Олар аты қазақшалағанда «Іле уәлаяты» болатын газет
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шығарды. Ол Жапония қаржысымен дүниеге келді. Бұл газетте жапонша жаңа терминдер көп қолданылып,
классикалық қытай иероглифінен гөрі ықшам, қысқа жапон иероглифі айналымға түсірілген... 1918 жылы
Алтай мен Қобданы Монғолияға қоспақ болған Торғауыт Палта да оқуды Жапониядан білген. 1933 жылы
Жин Шурін билігін төңкеріп жаңа үкімет құрған Шың Дубан командасы да Жапониядан білім алғандар (ол
Жапонда оқыған сабақтастарын жұмысқа шақырып алған). 1922-1937 жылдар арасында Диxуада (Үрімжі),
Нанкиңде (кейін Чуң Чинге көшкен) әскери тәлім-тәрбие алған қазақтар Жапонияның әскери методикасымен
білім алған. Қытайдың әскери-саяси мектебін қалыптастыруда Жапонияның ықпалы ұшан-теңіз. Гоминдаң
үкіметі әр жылы арнайы неше жүз қытай оқушыларын мемлекет грантымен Жапонияға оқуға жіберген. Олар
Жапониядан саяси сауат пен заманауи ғылым тетіктерін үйреніп қана қоймай, мәдени, әдеби һәм нарықтық
экономикаға қатысты неше мың Жапон иероглифін қытай тіліне әкеліп ғылыми айналымға енгізеді» /2/.
Елдес Орда әрі қарай оқырманды мына дерекпен тағы да ойлантады: «1918 жылдары Шәуешекке жеткен
Жапон шолғыншылары ондағы бай татар саудагерлері мен ақтар армиясына «сіздер неше мыңдап Жапон
азаматтығына өтсеңіздер, біз Үрімжіден сіздерді қорғауға алатын Жапон консулдығын құрамыз» деп ұсыныс
жасаған. Сонымен қатар Шәуешек пен Құлжада совет қызыл үкіметіне қарсы саяси блок құруға көмектесіп,
қазақтардың ақтар әскерімен бірге қызылдарға қарсы соққы жасауына қаржылай демеу береміз деген.
Шәуешектегі төрт үкірдай елдің төбе биі Қызыр төренің ауылында уақытша жасырынып бала оқытып жүрген
Райымжан Мәрсектің жапондармен байланысы болды ма – ол әлі ашылмаған дерек. Бірақ, «жапон тыңшысы»
деп ең ерте ұсталушы Мәрсек баласы екенін білуіміз керек» /2/.
Зерттеуші болжамынан Алаштың күрделі де жауапты тағдыры елес береді. Ұлт зиялыларының «көп
векторлы» саясаты азаттық жолындағы ізденісі екені айқын аңғарылады.
Танымал тарихшы ғалым Талас Омарбеков ОГПУ-НКВД архиві материалынан Р.Мәрсекұлына қатысты
елеулі деректерді ғылыми айналымға енгізгені мәлім. Мысалы, бұл орган Шығыс Түркістан шебіндегі Алаш
арыстарының мақсатын былай айқындапты: «... а) КСРО жерінде контрреволюциялық топтар ұйымдастыру,
оларға басшылық жасау; б) халықты Қытайға өткізу үшін және шекаралық аудандарды көтеріліске көтеру
үшін қарулы бандылар ұйымдастыру; в) көтерілісшілерге нақты көмек көрсету; г) эмиграцияға кеткен
қазақтардың Қытай жерінде хандығын құру» /3/.
Мұны бүгінгі түсінікті тілге қотарсақ, төмендегі тұжырымға сәйкес келеді:
1) Алаш зиялылары (яғни сол жаққа өткен) Шығыс Түркістанда отырып, большевизмге қарсы ұлт-азаттық
қозғалысты барынша қолдаған.
2) Шартты түрде алғанда, қазақ-қытай, моңғол-қытай шекарасындағы аса күрделі мәселелерді реттеуді
қолға алған.
3) Жапония мен Қытайдың демократиялы ойлы топтарының күшімен және халық ыждағатымен екі
жақтың да көтерілісшілеріне нақты материалдық жәрдем көрсеткен.
4) Егер Қазақстандағы саяси ахуал қатты ушықса және кеңес билігі мызғымастай шеп құрса, Шығыс
Түркістанда шынайы қазақ автономиясын құруды жоспарлаған.
Бүгінгі Тәуелсіздік мұғдарында бұл – нағыз отаншыл іс-қимыл және ұлт тарихындағы айтулы серпіліс.
Райымжан Мәрсекұлының шығармашылығы дегенде, біз оның 1915 жылы «Қазақ» газетінде жарияланған
«Қазақ әдебиеті жайынан» атты мақаласын (баяндамасы негізінде жазылған) ерекше атаймыз /4/. Себебі ол
аталған кезеңде әдебиет жөнiндегi пайымын жүйелеп көрсете алған азаматтардың қатарында болды. Қазан
және Петербор университеттерiнде жүйелі дәріс тыңдаған, әлем мәдениеті тарихын қызыға оқыған, Алаш
қозғалысы тұсында саясатты да, руханиятты да қатар алып жүрген, большевизм жеңген уақытта амалсыз
Қытай асып, эмиграцияға кеткенде де өмірлік қағидаттарынан айнымаған бұл тұлға әдеби бiлiмдi өз
бетiмен алғанға ұқсайды. Тiптi Райымжанның әдебиетшiлiгi – елдiң сұранымына жауапкершiлiк тұрғысынан
туған әдебиетшiлiк деу қисынды. Мұны “Қазақтың” өткiр мақалаларынан қорыққан ресми өкiмет газет
шығарушыларды мысын баспақ пиғылмен абақтыға жапқан кезде “күлген дос” пен “табалаған дұшпанға”
қарсы жазған мақаласындағы қаламгердiң мына сөзi растайды: “Жұрты үшiн қайғырып, елi үшiн күйiнiп
жүрген ерлерге ондай iс батырдың басына соғыста салған жарадай болып, батырлық, қаһармандықтың белгiсi
деп атаймыз бiз. Жазушы ортаға бiлiмiн салсын … Кемiтуге басы лайық емес адамдарды кемге санайын деу
- өзi жетпегендiк”/5/.
Райымжан сөзiнде халықты хан көтердi. Ел рухы мен ақиқаттың алдында басын идi. Осы орайда қайраткер
былай дейдi: “Кiмдiкi рас, кiмдiкi жалған – халық сынар, таныр” /6/.
1915 жылы 13 ақпанда Семейдегi саудагерлер клубында Ресей мұсылмандары атынан майдангерлер үшiн
ашылған ауруханаға жәрдем көрсету орайында және қамқорсыз шәкiрттерге көмек беру мақсатында әдебиет
кешi өтедi. Осы кеште Райымжан Мәрсекұлы қазақ әдебиетi туралы өз кезеңi үшiн аса көкейкестi баяндама
жасайды. Кешiкпей бұл баяндама “Қазақ” газетiнде жарияланады /7/.
Р.Мәрсекұлының әдеби-эстетикалық тұжырымдамасы, сондай-ақ өз тұсындағы әдеби процеске берген
бағасы осы баяндамада көрiнiс тапқан. Қайраткер баяндамасының басталуы мен аяқталуы және мәселенi
жүйелi қарастыруы бұл еңбектiң қазақ әдебиетi тарихындағы орнын елеулi етедi деуге болады. Райымжан
“әдебиет” ұғымын зерделеуден бастайды. “Қазақша қысқасынан айтсақ, әдебиет “сөз” деген мағынада. Сөз
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дегенмен, сөздiң сөзi болады”,-дейдi автор. “Сөздiң сөзi” – халық түсiнiгiне ыңғайланып айтылған тiркес.
Сонымен бiрге ол – сөз бұйдалатпай, нақты мәселеге қарай көшудiң негiзi. Негiз - қаламгер ойының iргетасы.
Жалпы әдебиет жөнiнде Райымжан iргетасы мынандай: “Сөздiң сырты шырайлы, сынды болып, iшi мағыналы,
ойлы болса, сонда ол әдебиет болып табылады”.
Қаламгердiң осы тұжырымына әдебиеттiң мазмұны мен формасына, жалпы құрылымына және көркемдiгiне
қоятын талабы сыйып кеткен. Бұл – ХХ ғасырдың 10-жылдарындағы руханият туралы алаштың озық ойлы
пайымының бiрi. Мұнымен қоса Р.Мәрсекұлы – негiзгi ағартушылық кезеңiнiң тұлғасы болғандықтан,
көзқарасынан осы ағымның сипаты да көрiнедi. Ол бұл орайда: “Халықтың ойлаған ойын, пiкiрiн бiлдiретiн,
мұңын, мұқтажын көрсететiн – осы әдебиет. Бұл – жұрттың айнасы”,-деп жазады.
Райымжан руханиятты iлгерiлететiн басты шарттарды (ой, пiкiр, мұң, мұқтаждық) дұрыс аңғарған.
Бiздiңше, мұндағы ой – парасатты, пiкiр – батылдықты, мұң – сезiмдi, мұқтаждық (сұраным мағынасында
– Д.Қ.) – елшiлдiктi анықтайды. Бұл төртеуi әдебиет iшiнде көрiнсе, ол (әдебиет) өлмейдi һәм керi кетпейдi.
Қаламгер қазақ әдебиетiн үш дәуiрге бөлiп қарастырды. Бiрiншi дәуiрге бiз бүгiн фольклор деп жүрген сала
кiредi. Екiншi дәуiр ислам құндылықтарын терiс түсiндiрген уақыт пен түрiктiк-шағатайлық әдебиет кезеңiн
қамтиды. Автор үшiншi дәуiрдi Абайдан бастайды (шартты түрде “жаңа әдебиет” дейiк). Р.Мәрсекұлының
бұл бөлуiн - әдебиеттi дәуiрлеудiң алғашқы фактыларының бiрi деп қабылдауға тиiстiмiз. Сондықтан бiзге
оның әрi шарттылығы, әрi деректiлiгi қымбат.
Райымжан “ескi замандағы қазақ арасына жазу таралмай тұрғандағы кездi”, түйiндеп айтқанда, былайша
сипаттайды: “ойлауға уақыты кең, сөз сөйлеуге тiлi еркiн”; бар қазақ “сөйлесе қалса, жай сөз қылып өлеңмен,
жұмбақпен, пернемен сөйлескен”; жиын “ақынсыз, өлеңсiз болмаған, айтысу парыз сияқты болған”; “сөз
бiлген, өлең бiлгендер… елге қадiрлi болған”; “өлең мен күй адам баласының өнерiнiң зорына саналған”.
Қаламгер “әуелгi дәуiр” өнерiнiң синкреттiлiгiн де анықтап кетедi (“Күй тарту бұ да сөзбен қатар жарыста
жүрген өнердiң бiрi едi”). Сондай-ақ күй-аңыздарының мифтiк негiзiн де байыптайды (“Бұл сияқты сөздер,
әрине, ертегi сияқты асырып айтқан сөздер”).
Автор екiншi дәуiрдiң (түрiктiк-шағатайлық әдебиет кезеңi) қазақ әдебиетiне оңтайлы болмаған жағын
қарастырады. Бұл кезде дiн терiс түсiндiрiлген, “шала молда дiн бұзған”, ислам құндылығын кiр шалған
тұс байқалғаны мәлiм. Мұны Райымжан: “Түрлi-түрлi кiтаптар таралып, тiл кiтапшаға айналып, ескi сөздер
жазбаға түсiп, мирас болып қалмай, бұрынғы тiлге, бұрынғы жақсы сөзге жұрт жаман көзбен қарап, кiтапшаны
үлгi қыла бастаған”,-деп сипаттайды. Әрине, “кiтаби” кезеңдi Еуропа да, Ресей де бастан өткергенi белгiлi.
Бұл тұрғыда ол кезеңнен өту заңдылық та сияқты. Алайда ағартушылық кезеңiнiң тұлғасы Р.Мәрсекұлы
исламға, Орталық Азия мен Едiл бойында, Қырымда, т.б. жерлерде оны негiздеуге тырысқан түрiктiкшағатайлық түсiнiкке И.Гаспринскийше қараған. Рас, Гаспринский түрiк жұрты үшiн бiр тiл болу керек
дейдi. Бiрақ ол саф исламды, ақылға, ғылымға негiзделген оның iлiмiн қолдайды. Райымжанның: “Дұрыс
емес” деу қожа-молдалар көбейген сайын молайған”,-деген сөзiнiң астарынан дiнге емес, дiн атын жамылған
шала сауаттыларға қарсылығы анық байқалады.
Қаламгердiң түсiндiруiнше, Абайдан басталған жаңа әдебиет “кiтапшылыққа” қарсы ағым ретiнде пайда
болған. “Қазақ әдебиетiн көркейтiп, түрлендiрiп, сөз қадiрi кетiп бара жатқан уақытта сыртына өң берiп, iшiне
жан кiргiзiп, сөз қадiрiн танытқан осы Абай болды”,-деп жазады ол. Осы үшiншi дәуiр немен ерекшеленедi
деген сұраққа Райымжан: “Абай бұрын қазақта жоқ уәзiндердi (қалаулар) бiлгiздi, неше түрлi мақаммен
таныстырды, сөздерiн, ойларын жұртқа мирас қылып қалдырды. … Абайдың һәм Алтынсариннiң өлеңдерi
қазақтан шыққан жас ақындарға үлгi болды. Сөз түзелдi, үздiк оңдалды”,-деп жауап қайтарады. Сөйтiп, жаңа
әдебиеттiң қуатын бiлгiзу мақсатында Абайдың “Өлең - сөздiң патшасы, сөз сарасы”, Ыбырайдың “Өнербiлiм бар жұрттар” өлеңiн мысалға келтiредi.
Р.Мәрсекұлының еңбегi жария болған шақ - жаппай ағаруға бет бұра бастаған шақ. Бiр жағынан – “Айқап”
пен “Қазақ”, екiншi жағынан ақын-жазушылардың түрлi бастамашылдығы елдi жақсылыққа нұсқаған кез.
Осы мезгiлдiң рухани көңiл ауаны баяндамада төмендегiше көрiнiс тапқан: “Әдебиет те жас баламен бiрдей:
сүйеу күтедi. Халық жақсы көзбен қараса - әдебиетке демеу болып, әдебиет өрге басады. Абайдан берi һәм
одан үлгi алған кейiнгi жастарымыздың ыждағатымен әдебиетiмiз түзу жолға түстi”.
Қайраткер-қаламгердiң әдебиеттi арқау еткен осы мұрасының әдеби-эстетикалық құндылығы –
көркемөнердiң мән-мағынасын түсiндiре алғандығында, руханияттың ел рухымен бiте қайнасқан шарттарын
көрсете бiлгендiгiнде және халықтың рухани қазынасын қал-қадерiнше топтастыруға талап қылғандығында
деп есептеймiз. Райымжан әдебиет тарихын саралай отырып, жаңа әдебиеттiң басталған тұсын анықтайды.
Сонымен бiрге ол – жаңаны дамытушы өз тұсындағы әдебиетке “өткеннен сабақ ал” деп айтуды парыз санаған
тiлеуқор әдебиетшi. Әдебиетшi ретінде Р.Мәрсекұлының руханият туралы тұжырымдамасы: iшкi мүмкiндiктi
толық пайдаланған, мазмұны мен формасы үйлесiп, көркемдiкке ұмтылған әдебиет – шын әдебиет дегенге
саяды. Бiз “iшкi мүмкiндiк” деп атаған ұғымға - өткенге табан тiреу, елшiлдiк рухты жоғалтпау, қателiктен сабақ
алу, т.б. кiредi. Мұндай ойлар, әлбетте, Абайдан кейiнгi әдебиетке бағыт-бағдар көрсетiп, оның тұғырнамасын
дәйектедi. Қатарында Райымжан да бар Алаш қозғалысының тұлғалары ұлт руханиятының табиғи және
жаңаша серпінмен дамуына мүдделі болды. Бұл көзқарас олардың саяси ұстанымымен де байланысып жатты.
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Kamzabekuly D. «Raymzhan Marsek-uly: about the spiritual revival».
The article considers reflection and largely unexplored facts of life of a prominent figure of “Alash”, Raymzhan Marsek-uly.
As his advanced contemporaries, he focused on the spiritual revival and identity of the Kazakh nation.
Камзабекулы Д. «Райымжан Марсек-улы: о духовном возрождении»
В статье рассматривается малоизученные факты жизни и литературные размышления видного деятеля «Алаш»
Райымжана Марсек-улы. Он как свои передовые современники делал акцент на духовное возрождение и идентичность
казахской нации.
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ОЦЕНОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Основная цель исследования заключается в комплексном изучении и описании культурно-обусловленных
лексико-семантических категорий образа человека как отражения специфического сознания в английской,
русской и казахской лингвокультурах.
Ключевые слова: языковая картина мира, картина мира, языковая репрезентация, анализ
В настоящее время в современной лингвистике активно ведутся исследования языковых репрезентаций
образа человека. Аспект исследуемых категорий довольно широк, сюда входят и партитивность образа, и
оценка, и градуальность, и стереотип (В.П. Завальников, О.В. Коротун, Л.Б. Никитина, М.Н. Никонова, М.П.
Одинцова, Н.А. Седова, Н.Д. Федяева и др.)
Категории, характеризующие образ человека, тесно взаимосвязаны как единое целое, и дробны как
независимые фрагменты, сохраняя общий понятийный смысл. При этом они могут свободно отдельно
взаимоструктурироваться на более конкретные и частные смысловые объединения.
Понятие оценки, восходящее к слову «ценности», определяет особенности взаимодействия человека
и окружающего мира. Объективный мир членится говорящим с точки зрения его ценностного характера
− добра и зла, пользы и вреда, истинности и ложности и т. п. Фундаментом понятия оценки является
философская теория ценностей, что делает оценку универсальной категорией (вряд ли существует язык,
в котором отсутствуют понятия «хорошо» и «плохо»), а речевую ситуацию оценки − типовой, требующей
отбора и использования определенных языковых средств для выражения оценочного значения. Исследованию
языковой оценки посвящены работы многих исследователей. Изучаются вопросы формирования оценочного
значения на разных языковых уровнях (морфологическом, лексическом, синтаксическом), функционирования
оценочных единиц в тексте и дискурсе, ведется поиск связей языковой оценки и различных характеристик
личности (гендерных, национальных, психологических) и т. д. Несмотря на довольно широкую изученность
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этой категории, существует множество спорных или открытых вопросов. К таким можно отнести проблему
определения границ оценочной семантики и отсутствие единой всеобъемлющей классификации оценок. В
данной статье мы и остановимся на указанных аспектах. В зависимости от поля научных интересов исследователи в работах, посвященных оценке, при анализе языковых явлений обращаются к различным классификациям оценок, в основу которых заложены различные критерии. Первый критерий − аксиологическая
интерпретация. Два значения аксиологического оператора − «хорошо / плохо» − позволяют в зависимости от
знака «+» или «−» выделить два типа оценки: − положительную (мелиоративную); − отрицательную (пейоративную, дерогативную) [1, c.85-87].
Оценочность можно наблюдать на всех уровнях языка (синтаксическом, морфемном, лексическом,
фонетическом), именно поэтому в лингвистике она рассматривается как универсальная языковая категория.
Под ней понимается компонент лексического значения слова. Если же речь идет о семантическом и
коммуникативным синтаксисом, то оценочность должна рассматривать как определенная модальность
субъективного характера, то есть оценочная модальность. Именно цельное высказывание, а не его отдельные
компоненты определяют ее. В свою очередь она является неотъемлемой частью высказывания [1, c.11-12].
Компонент оценки широко изучался в лингвистике. Многогранный анализ сущности оценки, ее объема
и классификации, специфики выражения отражена в исследованиях Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, Г.А.
Золотовой, С.Г. Шейдаевой и др. В трудах лингвистов рассмотрен потенциал оценочной лексики, разнообразные способы отражения оценки, синтаксические конструкции оценки, прагматический аспект оценки.
Согласно теории Ш. Балли, оценка это некая ответная реакция на вербально выраженное явление или
предмет. Какие эмоции испытывает человек в отношении этого: радость или разочарование, пользу или вред,
положительные и отрицательные, соответствие или несоответствие моральным принципам [2, c.394].
Оценка в языке в общем смысле это выражение аксиологического мерила. При этом аксиологическая
шкала начинается в минусе, переходит через нулевое, или среднее, значение в поле плюса [3, c.65]. Малейшие
оттенки значений тех или иных лексических единиц приводят к действию аксиологическую шкалу (см. рис.
1).

Рисунок 1 Соотношение выражения ценностного отношения аксиологической шкалы личности.

В лингвистике относительно определения ценности объекта речи используется обсуждаемый термин
оценочности, но строго говоря это больше категория оценки, так как она имеет непосредственное отношение
к числу категорий образа говорящего человека, и формирование ее заложено в физической и психической
природе человека, плоскости бытия и сфере чувственного восприятия. Она задает тон мышления и активности,
отношении к окружающим людям и пр. [4, c.4]
Особую важность оценка представляет для изучения языковой картины мира и образа человека, благодаря
ее семантической уникальности. Она формируется в результате влияния аксиологической деятельности
человека на язык. Человек будучи объектом познания, служит ценной составляющей языковой картины мира
народа, и постоянно подвергается аксиологическим измерениям, где семантическая категория оценки это
неотъемлемая часть языкового образа человека.
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В итоге можно утверждать что семантическая категория оценки неотделимо связана с процессом
нахождения места оценки в системе норм и ценностей народа. Так как СКО обусловлена аксиологической
деятельностью человека. Результаты оценки как мыслительного процесса воплощаются в контексте
семантических признаков оценочности.
Согласно лингвистическим исследованиям, сказке характерны специфические, но довольно стандартные
для выразительно-красочного описания образа человека средства. В этом заложена особенность сказки как
жанра фольклора, и ее манера отражения действительности.
В результате анализа лексических единиц английских, русских и казахских сказок, описывающих образ
человека, было проведена классификация нескольких групп семантических категорий.
В женских образах компоненты красоты (лицо в целом, его форма, глаза, губы, кожа, щеки, возможно
даже форма ушей, общий внешний облик) отражены в сравнениях. Внешность человека может передаваться
как одним словом, так и набором эпитетов. В большинстве случаев про внешний облик положительного
персонажа сообщается, он или она обладают красотой и молоды. Сопоставительные конструкции относительно внешности составляют самый большой пласт лексических единиц описания образа человека.
В сказках кожа лица, щеки, губы и волосы для женского образа это самые важные элементы внешности,
девичьи щеки подобны вишням, губы же розам. Согласно традиционному представлению образу красавицы
приписывают определенные атрибуты красоты: светлые волосы, возможно голубые глаза, нежный цвет лица,
яркий румянец, сочные губы. Подобное мышление об идеальном облике красивой женщины встречается в
фольклоре разных европейских стран, в том числе и у германских и славянских народов. Так цвет волос
описывается с помощью слов усиливающих естественный оттенок:
Настасья золотая коса;
по косицам часты мелки звездочки;
королевна – краше цвета алого, белей снегу белого;
царевна – как весенний цвет, очи – райский свет;
она — беленькая как снег, глазки – что незабудочки;
невеста краснее солнца, яснее месяца и белее снега;
the brave light that came from the beautiful shining yellow hair, streaming out over the black clock and falling to
the water at her feet;
her black hood fell back off her shining yellow hair, and the beautiful light that came from it drove away the
darkness;
she grew up into the most beautiful maiden that ever was seen;
a bonny daughter, and she and the lad grew fond of each other;
the bonny fine lady in church today, that the young prince fell in love with!;
Lady Mary was young and Lady Mary was fair, and she had more lovers than she could count on the fingers of
both hands;
on it sat fair Burd Helen combing her beautiful golden hair;
a fine, healthy girl she was;
the girl-baby grew white as milk with cheeks like roses and lips like cherries;
but Prince Nix Naught Nothing had grown into a very handsome young man;
Jack was a good-looking young fellow;
a bonny man;
he was handsome enough to make all the women of the world fall in love with him;
a tall handsome and well-bred fellow;
қыздың айдай аппақ бетінде жылтараған;
арқасына шашы жібектей шашылған;
Следует отметить, что при сравнении с аналогичной группой семантических категорий русских и казахских
сказок, семантические категории, выражающие внешний облик героев, в английских сказках представлены
гораздо большим количеством лексических единиц. гораздо более представительна.
Рассматривая описания глаз любых персонажей, говорится, что они яркие, ясные, блестящие,
пронзительные, проницательные, иногда и с отрицательным оттенком:
глаза у пленницы соколиные;
окинула проницательным взглядом;
ясные очи;
a small black thing with very bright eves, twitching pointed ears, and a long tail;
these he knew by their fiery eves, and knew that he was at last in the Land of Fairy;
the nearer and nearer came the end of the month, the more gleeful and malicious;
twirling his tail and rolling his little fiery eyes;
she was not a span high, and hadhair like spun silver, eyes as green as grass, and cheeks red as June rose;
көзінен оқ дәрі шашып тұрған құл қыз;
көзінің қарашығында от жалын ойнап тұр;
көзі көк бұлақтың суынан жаралғандай;
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Отрицательная оценка встречается для описания персонажей олицетворяющих зло (злая мачеха,
злобный эльф, ведьма и т.д.): старая карга;
старая ведьма с морщинистым лицом и торчащими во все стороны, словно покосившиеся жерди
забора;
there was the tiddy thing, with his shining hair, and wrinkled face, and wicked glinting black eye;
аузынан шашылған у тісті жалмауыз кемпір;
Семантическая категория отражающая оценку социального статуса. К ним относятся группы слов,
которые определяют социально- экономическое положение персонажей. В сказке знать и богатые купцы,
баи, и просто богатые люди отличаются богатыми одеждами, драгоценным убранством наряда, мехами,
живут в замках, дворцах, лучших юртах, где утварь сделана из золота, украшена камнями. Беднякам
же свойственно быть одетыми в подпоясанные рубахи, лапти, холщовые платья и фартуки; нередко в
сказках бедняки одеты лишь в лохмотья, и живут они в лачугах, маленьких домишках на опушке леса, в
маленьких деревушках. Например:
это был пастух в крестьянских рваных одеждах;
королевские/царские одежды;
ни ломаного гроша за душой, старый осел да покосившаяся лачуга;
ни кола, ни двора;
выступала царица павою;
сидели девицы в светлице, одинокая свеча освещала их нелегкий труд.
на английском языке:
a poor widow with an only daughter;
there once dwelt a very rich old lord;
Catskin’s father was a rich gentleman;
a girl clad in tattered country clothes;
- the great beautiful castle standing on golden pillars;
a fine strong house it was, with high walls and a deep moat;
a great and solemn wedding was held, amidst universal rejoicing;
the feast at the castle was followed by a magnificent ball;
it was to be a very grand wedding, and everyone was asked far and near;
the most splendid marriage-feast ever provided in the village;
now, I must tell you that near his house dwelt a poor widow with an only daughter;
in a great palace by the sea there once dwelt a very rich old lord;
Catskin’s father was a rich gentleman;
in front came a girl clad in tattered country clothes;
the great beautiful castle standing on golden pillars;
a very big and bonny castle;
a great and mighty castle;
a fine strong house it was, with high walls and a deep moat;
What a splendid castle, and what fine soldiers!;
a great and solemn wedding was held, amidst universal rejoicing;
the feast at the castle was followed by a magnificent ball;
it was to be a very grand wedding, and everyone was asked far and nea.
на казахском языке:
кедейдің жер жеген баласы;
ішкен тамағын жеп таусыла алмаған бай болыпты;
аяғы басқан кілемге төленген алтын осы екен;
үйге қайтып Қожанасыр тойға ең әдемі денген ішігін киіпті.
Семантическая категория отражающая оценку формы и размеров тела, недюжинного и стремительного роста, силы и мощи.
Данная группа семантических категорий описывает рост и размер героев сказки, как маленький, так и
большой. Одной из положительных характеристик внешности служит высокий рост (богатыри, батыры),
также описывается очень большой и даже огромный рост (великаны, тролли, мифические существа) и
очень маленький, крошечный рост и размер. Необходимо добавить, что в некоторых русских и казахских
сказках прямые указания на рост и размер героев заменены красочными компаративными оборотами.
Сравнения, относящиеся к силе и удали описывают образы богатырей, батыров, рыцарей, легендарных
национальных героев, их момент, период взросления, юношеские подвиги, накопления силы и др.
(богатырь) сидит на коне, как сенный стог;
конь под ним – гора горой;
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стали ребятки расти,как хорошее тесто на опаре поднимается;
царевич растетсловно тесто на опаре - не по дням, а по часам;
закричал громким голосом, как в трубу заиграл;
спит, как сильный речной порог шумит;
между пальцами её повёртывают, словно перо гусиное;
то не холм, а громадная, как сенная копна, голова;
вылез из-под лавки дядя Катома, навалился на нее словно каменная гора;
поехал за Дружневной-королевной - как силенная гора покатился;
- а впереди всего войска посылает силача-великана: голова что пивной котел, лоб что твоя заслонка,
а сам что гора;
- hе was a good-hearted fellow tall and strong;
- you are a tall handsome, and well-bred fellow: such a one would have been a son after my own heart;
- in those days, the Mount of St. Michael in Cornwall was the fastness of a huge giant whose name was
Cormoran;
- there was a great big Black Bull waiting for his bride;
- they were stopped, until a huge giant appeared;
- once upon a time there was a teeny-tiny woman;
- so she broke the walnut, as it was the biggest, and out of it came a wonderful wee woman;
- there was a wee, wee manny that had a big, big Coo;
- … said the Little. Wee Bear, in his little, small wee voice;
- аузына жамауы жоқ каптай ет бауырсағын тығып сүрді;
Данное исследование отразило тот факт, что русские и казахские сказки располагают весьма небольшим набором компаративных структур, в отличие от английских обладающих широким спектром
сравнений. Взаимопроникновение фрагментов жанров фольклора увеличивают количество сравнительно-описательных оборотов образа человека в сказке. Это явление можно наблюдать на примере проникновения пословиц и поговорок и фразеологизмов, а также элементов эпического фольклора в содержание сказки, так как они привносят в нее яркость и насыщенность. Формирование эпического фольклора
непосредственно связано с былинами и легендами, где также большое разнообразие компаративности,
прототипы которых реальные былины и легенды трансформированные в сказки.
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Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты мәдени-шартты лексика-семантикалық категориясындағы адам бейнесін
қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің лингвомәдениетіндегі нақты сана көрініс ретінде кешенді түрде зерттеу және
сипаттау болып табылады.
Түйін сөздер: тілдік репрезентация, бағалау,адамның аксиологиялық қызметі, талдау
The main goal of the study is to comprehensively study and describe the culturally-conditioned lexico-semantic categories of the
image of man as a reflection of specific consciousness in English, Russian and Kazakh linguocultures.
Key words: language picture of the world, picture of the world, linguistic representation, analysis
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КАРТАЕВА А.М.
филол.ғыл.докт., С.Аманжолов атындағы ШҚМУ профессоры, Өскемен қ.
М.ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ШЫҒЫС ӘДЕБИЕТІ
М.Әуезов шығармашылығының үлкен қайнары – Шығыс әдебиеті. Жазушының бала кезінен Абай ауылында үзбей
айтылатын «Шахнама», «Мың бір түн», «Ләйлі-Мәжнүн» сияқты асыл туындыларды естіп, атасы атасы Әуездің
әңгімелері арқылы, данышпан Абай шығармалары арқылы, кейін студенттік жылдары Бартольд, Самойлович,
Жирмунскийлерден тыңдаған дәрістері арқылы шығыс әдебиетінің бар құнарын бойына сіңіріп өскені жайлы айтылады.
Мақалада М.Әуезовтің шығыс әдебиетінің білгірі екені жан-жақты дәлелденеді. М.Әуезовтің шығыс тілдерін меңгеріп,
шығыс әдебиетін өз тілінде оқып, оны тереңінен зерттеп, ғылыми еңбектер жазғаны мақалада талданып көрсетіледі.
Түйін сөздер: Шығыс әдебиеті, Абай дәстүрі, ақын, қайнар бұлақ, поэма, өлең, шайыр.

М.Әуезов шығармашылығының үлкен қайнары – Шығыс әдебиеті. Мұхтар Әуезовті алғаш Шығыс
әлемімен таныстырған Абай ілімі, Абай танымы. Абай әлемін қазақ халқына, дүниежүзіне танытқан Мұхтар
Әуезов ұлы ақынның өмірі мен шығармаларын зерттеу барысында, өзі Шығыс әдебиетімен жақын таныс
болатын. Жазушы өз заманының әлемге әйгілі туындыларымен қатар, орта ғасырларда барша адамзат
баласының асыл мұрасына айналған Шығыс мұсылман әдебиетін де жетік меңгерді. Ежелден әңгімежырдың, ән мен өнердің ортасы болған Абай ауылында үзбей айтылатын «Шахнама», «Мың бір түн»,
«Ләйлі-Мәжнүн» сияқты асыл туындыларды бала кезінен естіп өсті. Шығыс әдебиетінен хабардар атасы
Әуездің әңгімелері арқылы, данышпан Абай шығармалары арқылы, кейін студенттік жылдары Бартольд,
Самойлович, Жирмунскийлерден тыңдаған дәрістері арқылы шығыс әдебиетінің бар асылын бойына сіңіріп,
бал шырынымен қанықты. Абай мұрасының қазына көздеріне үңіле отырып, оны зерттей жүріп, ақын нәр
алған қайнарлардан Әуезов те еркін сусындады.
«Жас кезінен Абай дәстүрін үлгі ете отырып, әлемдік деңгейдегі әйгілі Шығыс классиктері Фирдоуси,
Сағди, Низами, Омар Хайям және басқа да шайырларды аудармасыз, өз тілдерінде оқыды, олардың поэзиялық
туындыларын танып-біліп, Мұхаммед пайғамбардың өмірі туралы деректерге қанығып, араб әдебиетінің
асыл қазыналары саналатын «Мың бір түн». «Ләйлі-Мәжнүн» тәрізді көркем шығармалармен сусындады»
[1, 99 б.].
М.Әуезовтің Шығыспен байланысын зерттеген белгілі шығыстанушы ғалым Ө.Күмісбаев былай дейді:
«Әлемдік әдебиет алыптарының Шығысқа соқпай кеткені кемде-кем шығар. Гете Шығыстың әйгілі жеті
ақынын оқығаннан кейін өзінің «Батыс–Шығыс диванын» дүниеге әкелді. Петрарканың сонеттері Хафиздің
ғазалдарымен үндесті. Байрон поэмаларында шығыстық мотивтер бар. Россияда Жуковский Фирдоусидың
«Шахнамасына» еліктеген неміс ақыны Рюккерттен алып «Рүстем мен Зухраб» поэмасын жазды. Фет
Хафиздің «Жоғалған Жүсіп» атты ғазалын орыс тіліне аударды. Лермонтовтың атақты Шығыс сюжетіне
жазылған «Үш пальмасын» білеміз. Қазақ топырағында біздің дәуірімізде Шығысты жетік білгендердің
бірі Мұхаң еді» [2, 98 б.]. Ө.Күмісбаевтың пікірі ғалымның шығыс әдебиетінің аса білгірі екенін көрсетеді.
Расында да қай халықтың ақын-жазушысы болсын, Шығысқа қол созбай, Шығысқа соқпай кеткені кемдекем. Қазақ халқының ұлы ғұламалары Абай да, Әуезов те Шығыс әдебиетінен нәр алып, шығармаларына
рухани азық етті. Шығыс сюжеттерін пайдаланып, көркем туындылар да жазды.
«Заманымыздың ұлы суреткері Мұхтар Омарханұлы Әуезов 1923–1928 жылдары Ленинград
университетінде оқып жүргенде атағы әлемге әйгілі ғалымдар Е.Ф.Карскийдің, В.Щербаның, Н.Я.Мардың,
Е.В.Тарленің, Ф.И.Успенскийдің дәрістерін көңіліне тоқыды», - дейді Ө.Күмісбаев [2, 98 б.].
М.Әуезов Ленинград университетінің сол кездегі қоғамдық ғылымдар деп аталатын (қазіргі тарих,
филология факультеті) бөлімін 1928 жылы бітіріп шығады да, өзі үйренген Ташкентке қайта оралып,
ғылыми-педагогикалық, шығармашылық жұмыстармен шұғылданады. 1929 жылы наурыз айында САГУдің шығыстану факультетіндегі түркология кафедрасының аспирантурасына қабылданады. М.Әуезов осы
аспирантурада оқып жүрген кезде Абайдың алғашқы өлеңінде аттарын атап, шабыт шақырған шайырлардың
тілін үйренуді бастайды. Оны кейін «Абай жолы» эпопеясында келтіреді.
Юзі раушан, көзі гауһар
Лағылдек бет ұшы ахмар,
Тамағы қардан әм биһтар,
Қашың құдрәт, қали шигә, - [3, 11 б.].
М.Әуезов Абайдың «Шығыс ақындарынша» (Юзи раушан) деген өлеңін 1-ші кітапқа Абайдың шәкірт болып
Семейден оқудан келгеннен кейінгі кезеңін көрсететін тұсында қолданады.
М.Әуезов тілдерді үйрену саласында көп жұмыстар атқарады. Мысалы, шағатай, әзербайжан, түрік
әдебиетін жете тану үшін араб, парсы тілін меңгеруге ерекше назар аударып, елеулі нәтижеге де жетеді.
«Ғылыми жетекшісі М.Ф.Гавриловтың тікелей тапсыруы бойынша: шағатай әдебиетінің үлгілерінен Қожа
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Ахмет Ясауидің «Дивани хикметін», Ә.Науаидың шығармаларын, Әбілғазы Баһадурдың «Түрікмен шежіресі»
атты еңбегі мен Шаһнаманы» және осман түріктері мен түркмен эпостарын оқып шығып, шағатай, түркмен
жазба әдебиеті түп нұсқаларымен жүйелі түрде үздіксіз жұмыс істеген» [4, 18 б.].
«М.Әуезов қазақ зиялыларының ішінде алғашқылардың бірі болып Шығыс әлемін жете білу мақсатымен
Үндістан, Жапония сияқты елдерде іссапармен болып, олардың төл мәдениеті мен әдебиетінің озық үлгілерін
өз көзімен көріп қайтты. Оның «Үндістан очерктері» деген еңбегі – осы үнді еліне барған сапарынан туған
дүние» [5, 113 б.].
М.Әуезов 1934 жылдың өзінде-ақ Абай мұрасының нәр алған қайнарлары жайлы ақын мұрасын зерттеушілер
арасынан тұңғыш рет «Абай ақындығының айналасы» атты мақаласында кең түрде пікір көтерді. Абай
шығармаларының нәр алған бір қайнары – Абай мұрасының Шығысқа қатынасын өзінің зерттеу еңбектерінде
Мұхтар Әуезов негізінен үш салаға топтастырып қарастырады. Олар: а) Абай және Шығыс классиктері, ә)
Абайдың исламиятқа қатысы, б) Шығыс хакімдерінің, ойшыл даналарының ортасында ғасырлар бойы мол сөз
болған мораль философиясы жайлы мәселелерге қатысы.
М.Әуезов Абайдың Шығысқа қатысын кеңінен сөз ете отырып, ақын шығармаларындағы дін тақырыбы
туралы былай дейді: «...Абай бірсыпыра өлеңдерінде, әсіресе «Қарасөздерінде» дінді жақтады. Дидактикалық
өлеңдеріндегі насихатының бірқатарын Абай ислам заңдарымен дәлелдеді» [6, 31 б.].
М.Әуезовтің «Абайдың Шығысқа қатысына бірден кірісіп кету қиын, оған үлкен алдын ала даярлық керек»,
- деп ескертуі [4, 14 б.]. ғалымның өз басындағы жайынан мәлімет береді. Яғни М.Әуезовтің шығыс тілдерін
меңгеріп, шығыс әдебиетін өз тілінде оқып, оны тереңінен зерттеп, ғылыми еңбектер жазғаны белгілі. Көптеген
жиындар мен ғылыми конференцияларда Шығыс әдебиетіне қатысты баяндамалар жасап, алқалы қауым
алдында сөз сөйлеп, тебіреніп ой толғады. Сондай бір үлкен жиында М.Әуезов 1957 жылы Ташкентте өткен Азия,
Африка жазушыларының конференциясында баяндама жасап, Шығыс әдебиетінің келелі мәселелері жайында
сөз қозғайды. Жазушының «Оянған халықтар үні» атты зерттеу мақаласында Азия, Африка елдері әдебиетінің
қазақ тіліне аударылуын тілге тиек етіп, «...Шығыс халықтары әдебиетінің өзін оқығанға не жетсін!» - деп
тамсана айтады [6, 372 б.]. Сол зерттеуінде: «Әдетте осы аталған елдердің әдебиет мұраларын Шығыс әдебиеті,
кейде жырақ Шығыс әдебиеттері деп те атаймыз. Бұл ретте азиялық Шығыста неше мың жылдар тарихтарын
бастарынан кешкен Қарт Қытай, игі өнерлі Индия, Иран тәрізділер қадым замандардан әлем әдебиетіне балбұлақтай көп асыл тәтті сырлар, жырлар, көркем күйлер, асыл үлгілер берген әдебиеттер саналады. Олардан
кейінгі Европа, Америка, бар дүние ақындары, жазушылары сан алуан үлгі, нәр алғаны мәлім»,- деп тамырын
тереңге жайған Шығыс әдебиетіне жоғары баға береді. [6, 372 б.] Көп жылдар орыс пен Батыс әдебиетін бәрінен
де жоғары санап, Шығыс әдебиетін сол әдебиеттердің көлеңкесіне қойып, солардан кейін ғана алып қарауды
санаға құйып, әдетке айналдырған кеңес өкіметінің идеологиясына қарсы айтылған М.Әуезовтің дер кезіндегі
өткір сөзі сыңаржақ саясатқа жат көрініп, көпшілік қауымға ой салғаны анық.
Шығыс әдебиетіне қатысты жазған М.Әуезовтің ғылыми мақалалары да тың идея, соны пікірлерімен
ерекшеленеді. Әрқашан ғалымның Шығыс әдебиетіне қатысты мақала жазып, сол әдебиетке арнап үнемі
үн қосып отырғанын байқауға болады. Соның ішінде өзбектің ұлы ақыны Әлішер Науаидің 500 жыл толу
мерекесіне орай жазған «Әлішер Науаи» атты ғылыми очеркі 1948 жылы «Әлішер Науаи» жинағында
жарияланады. Мұхтар Әуезов Әлішер Науаидың 500 жылдық мүшелі тойының Қазақстанда аталып өтілуінде
ерекше ат салысып, үлкен ілтипат көрсетеді. Өйткені, ақынның қазақ ақындарына оның лирикалық өлеңдері
ғашықтық дастандарынан үзіңділер аудартып, қазақ тілінде тұңғыш жарияланған «Таңдамалы шығармалар»
жинағына ендіртеді. Оның үстіне, өзі «Әлішер Науаи» атты көлемді мақала жазьш, оны «Казахстанская правда»
газетінде бастырады. Оңда заңғар ақынның ірі тұлғасы мен ақындық әуенін жан-жақты аша келіп, оның таланты
жайлы ақтарыла сыр шертеді.
М.Әуезов үнді халқының перзенті Рабиндранат Тагордың туғанына жүз жыл толу мерекесіне арнап
«Тагордың кемеңгерлігі» атты мақала жазады, бұл мақала 1962 жылы алғаш рет «Уақыт және әдебиет»
жинағында жарық көреді. Үнді әдебиетінің дамуына мол үлес қосқан асқан лирик ақын, романист жазушы,
драматург, публицист Рабиндранат Тагор шығармашылығына талдау жасайды. Тагордың әлем әдебиетіндегі
орны айтылып, қазақ оқырмандарына таныстығы мен аударылу жайын арнайы сөз етеді.
М.Әуезов Шығыс әдебиетінің қазақ тіліне тәржімалануына ерекше көңіл бөлген. Ол парсының атақты
шайыры Фирдоусидің «Шахнамасы» туралы сөз қозғап, «Рүстем-дастан» деген поэмасын Тұрмағанбет
Ізтілеуовтың қазақшаға сәтті аударып шыққан туралы айтып, алғысөз жазады [6, 457 б.].
М.Әуезов Абайдың ғылыми өмірбаянын қайта-қайта жазып жүріп, ақын мұрасының Шығысқа қатысын
терең танып зерттеп, «Абай жолы» роман-эпопеясын жазу үстінде нақтылы деректер көзін молынан
пайдаланып отырған. «Абай жолы» эпопеясында жазушы Абайдың шығыс әдебиетін бар ынта пейілімен
оқып, меңгергенін «Тайғақта» тарауында былай деп көрсетеді: «Парсы, түркі кітаптары бұны біресе
Шираздың гүлзарына әкетеді. Самарқанның мазар ғымараттарына қадалтады. Мәру, Мешһедтің миуалы,
бұлбұлды бақтарына, салқын, самал хауыздарына үңілтеді. Ұлы ақындар мекен еткен Ғырат, Ғазна, Бағдаттың
сарайларына, медреселеріне, кітапханаларына тартады. Осылардан бір ауық орысша кітапқа түскенде Орта
Азия, Иран, Араб, жер-суы, шөл-құмы, қала-сауда тірлігін айқын тани түскендей болады» [3, 286 б.].
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«Жолда» тарауында бозбала Абайдың Қарқаралыда Бөжейдің батасын алғанда жан дүниесі тебіреніп тұрып
мынадай ойға батады: «Бұл ой Абайға ең алғаш келген ой еді де... және тіпті өз ойы сияқты көрінді. Анығында: «ақыл,
қайрат...», «ақыл мен бақыт, байлық» дегендердің өзара дауы, таласы деген «парсы, түрік» тіліндегі кітаптардан
былтырлар бір оқыған нақыл әңгімесі бар-ды. Қазірде Абай соны өмірден тапқанына да дән ырза... Өз ақылымен
тапты... Тапты да: «Осының бәрі бір жерде, бір кеудеде, бір адамның ішінде болмаққа лазым...» деп, өзгеше бір
сенімді байлау жасады» [3, 89 б.] деген ой толғаныстарындағы кемел адам туралы шығыстық кітаптардан түйген
ойы кейіннен эпопея оқиғасының желісінде суреттелетін Абайдың өмір белестеріндегі адамгершілік мұраттары
белгі беріп отырады. Абай санасын адамшылық сезімін қалыптастыруда өзі өскен ортасының қос қыртысты
табиғаты, тәрбие жолы осы болса, оның адамгершілік ұғымын қанаттандыруда шығыс кітаптары да жәрдем
еткенін М.Әуезов эпопеяға негізсіз ендірмеген.
Абайдың шығыс кітаптарын оқып, одан рухани нәр алған әсерін суреттеу кезінде жазушы өзінің де шығыс
әдебиетінен мол мағлұматы бар екенін көрсетеді. Абайдың рухани қазына көздерін суреттеу барысында,
М.Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясында бұндай деректерді мол келтіреді. Бұған қарап, жазушының шығыс
әдебиетінің білгірі болған деген қорытындыға келеміз.
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Неиссякаемым источником творчества М. Ауэзова является восточная литература. Говорится о том, что с детских
лет писатель, непрерывно слушая рассказываемые в ауле Абая такие бесценные произвеления, как «Шахнаме», «Тысяча
и одна ночь», «Лейли и Меджнун», рассказы дедушки Ауэза, произведения гениального Абая, позже в студенческие годы,
прослушав лекции Бартольда, Самойловича, Жирмунского, впитал в себя все богатство восточной литературы. В
статье всесторонне раскрывается то, что М. Ауэзов является большим знатоком, сведущим в восточной литературе.
Дается анализ тому, как М. Ауэзов, изучив восточные языки, читает восточную литературу на языке оригинала, затем
глубоко ее исследует и издает научные труды.
Ключевые слова: Восточная литература, традиция Абая, поэт, источник, поэма, стихотворение, шаир
Eastern literature is the ever-living source of M.Auezov’s works. It is said that poet absorbed affluence of eastern literature by
continuous listening to the worthless pieces of eastern literature. Among them «Shakhnameh», «One thousand and one nights»,
«Layla and Majnun». He has heard most of them in the Abay’s village and from the grandfather’s stories, as well as, Bartold,
Samoylovich and Zhirmuski’s lectures. Article reveals that M.Auezov is the versed in the eastern literature. Article analyses
that M.Auezov after learning eastern languages, reads literature in original version and deeply studies it. After it, he publishes
scientific works.

Key words: Eastern literature, Abay’s tradition, poet, source, poem, shayir
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филол.ғыл.докт., С.Аманжолов атындағы ШҚМУ профессоры, Өскемен қ.
АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ДӘУІР БОЛМЫСЫ

Абай шығармаларында қозғалатын мәселелерді түсіну үшін ақын өмір сүрген дәуір болмысы мен сол ортаның
саяси ахуалын білу шарт. Мақалада ақын ғұмыр кешкен заман ХІХ ғасырдағы Қазақстанның тарихы, сол кездегі ел
билеу жүйесі сөз болады. Патша өкіметінің енгізген ел билеу саясатының белең алған тұсында Абайдың өмір сүріп,
сол ортаның қоғамдық шындығы ақын шығармаларына арқау болатыны айтылады. Ел бірлігінің кеткені, ел ішінің
бұзылғаны Абай шығармаларында анық көрінетіні сөз болады. Ақынның болыс-билерді әшкерелеген өлеңдеріне талдау
жасалады.
Түйін сөздер: дәуір болмысы, өмірбаян, ел билеу жүйесі, қоғамдық-саяси, тарихи дерек, саяси-әлеуметтік лирика.

Абайдың ғылыми өмірбаяны, ғұмыр кешкен дәуір сипаты түгелдей дерлік кеңес өкіметі тұсында, таптық
көзқарас үстемдік етіп тұрған шақта жазылды. Қатал темір саясаттың құрсауында жазылған ақын өмірбаянына
қатысты кейбір деректер бір жақты, үстірт қарастырылып, ал кейбіреулері мүлде бұрмаланып та берілді.
Бүгінгі тәуелсіздікке қол жеткен уақытта өткендегі кемшіліктерге сын көзбен қарай отырып, тарих беттеріне
үңіле қарағанда, осы жайларға көзіміз жете түсетіні анық. Осы жөнінде ғалым М.Мырзахметұлының айтқан
сөзі қазіргі жас буынға ой салады: “Алдымен Абай мұрасын танып білу, түсініп оқу үшін жастарға керегі
– Абай ғұмыр кешкен заманның саяси-әлеуметтік болмысы мен дәуір ерекшелігін, қазақ елінің отарлану
тарихын, сырттан ендірілген ел билеу жүйесіндегі талас-тартыстың әлеуметтік тамырын білу” [1, 10]. Абай
шығармаларында қозғалатын мәселелерді түсіну үшін ақын өмір сүрген дәуір болмысы мен сол ортаның
саяси ахуалын білу шарт. Ақын ғұмыр кешкен заманның жағдайын білу үшін ХІХ ғасырдағы Қазақстанның
тарихын еске алу керектігін академик М.Әуезов ескертеді. “ХІХ ғасырдың орта кезі, екінші жартысында Абай
кезінде болған жағдайларды білу үшін сол кездегі жалпы Қазақстанның тарихи халін еске алу керек”, - дейді
ғалым. “ХІХ ғасырдың орта тұсында Абайдың балалық шағы өтеді. Бұл кезде Қазақстанда патшалық отарлау
саясатының алғашқы дәуірі аяқталған. Әскери колонизация өз дегеніне жеткен шақ. Ол дәуірдің алдында
болған қозғалыстар аяқталған кезі. Патша өкіметінің отарлау саясаты өз жемісін бере бастаған мезгіл. Әскери
түрде отарлау арқылы бірсыпыра жергілікті шаруа халқының қонысы ауысып, өздерінің шұрайлы жерлерінен
айырылады” [2, 5]. ХІХ ғасырда қазақ халқы мемлекеттік тәуелсіздігінен айрылып, Ресей империясының отар
еліне айналды. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы қазақ қауымының әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени
өміріндегі түбегейлі өзгерістерімен сипатталады. Бұл өзгерістер ХІХ ғасырдың 60 жылдарында аяқталған
қазақ жерінің Ресейге қосылуына байланысты туындады.
“Тағылық тәсілмен отарлау Ресейдің өз дамуының империалистік сатысына өтуін тездетті. 1868 жылғы
әкімшілік реформаға сай қазақ даласы Еуразиялық империяның шет аймағына айналды. Хандық билік
патша әкімшілігінің қолдауына сүйенді. Ал орыс шенеуніктерінің өктемдігі орнаған соң патшаның 1822
жылғы “Сібір қазақтары туралы”, 1824 жылғы “Орынбор қазақтары туралы” жарлықтарымен хандық билік
жойылады. Жарлықтарға сәйкес қазақ жері округтерге бөлініп, оны сайлау арқылы тағайындалған сұлтандар
биледі”, - деп көрсетілді Қазақстан тарихында [3, 74]. Патша әкімшілігіне өлкені отаршылдық тұрғыда шешу
үшін қазақ даласына басқарудың бірыңғай жүйесін енгізу және басқа да шараларды жүзеге асыру арқылы
Қазақстанды түгел дерлік бағындыру қажет болды.
“Хандық өкіметті жойғаннан кейін енгізілген жаңа әкімшілік құрылыс Батыс-Сібір губернаторы
М.М.Сперанскийдің Сібір (қазақтары) қырғыздары аймақтары үшін 1822 жылы әзірлеген “Сібір қырғыздары
туралы жарғысында” негізделген. Сібір қырғыздары аймағына Орта жүз жайлаулары, Ұлы жүздің Батыс-Сібір
губернаторлығының қарамағындағы бөлігі қарайтын. “Жарғыға” сәйкес бұл жерлер округтерге, болыстар
мен ауылдарға бөлінді”.....
Жаңа әкімшілік құрылыс жергілікті ерекшеліктерді жойып, байырғы рулық байланыстарды күйретуге тиісті
болды. “Уақытша ережеде” қазақ қоғамын руына қарай бөлу мүлде ескерілмей, оған территориялық принцип
негізге алынды. Қазақстан тарихындағы мәліметке сүйенсек: “Әкімшілікке бөлу негізінде территориялық
принцип алынды. Облыстар уездерге, уездер учаскелерге, учаскелер болыстар, ал болыстар әкімшілік
ауылдарға бөлшектенді” [4, 75]. Соның салдарынан Қазақстанның барлық жері үш: Түркістан, Орынбор
және Батыс-Сібір генерал-губернаторлығына бөлінді. Ол бірнеше облыстан құралды. Әр облыс уездерге
бөлінді. Мысалы: Батыс-Сібір генерал-губернаторлығына қарайтын Семей облысы Семей, Көкпекті, Зайсан,
Баянауыл, Қарқаралы және Өскемен уездерінен құрылды. Уездер жеке әкімшілік бірлік болып табылатын
болыстар мен ауылдарға бөлінді. Оған облыстық және уездік орыс әкімшілігі басшылық жасады. Тек болыстар
басшылығына ғана қазақ халқының өкілдерінен болыстық басшылар сайланып, әкімшілік ауылдарды сол
болыстың басшылары тағайындайтын ауылнайлар басқарды. Ауылнайлар ел ішінде тәртіп сақтау және саяси
өкімет билігін жүзеге асырып, алым-салық жинаумен айналысты, билер сотының шешімдерін іске асырды.
Болыс басшылары реформаны жүзеге асыру кезеңінде отарлық басқару аппаратының басты тірегіне айналды.
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Басқару аудандары неғұрлым ұсақ әкімшілік бірліктерге бөлшектеніп, жергілікті жерлерде патша әкімшілігінің
билігі күшейе түсті. “Әкімшілік құруда “Бөліп ал да билей бер” деген римдік принцип басшылыққа алынды.
Қазақ халқы үш генерал-губернаторлық шеңберінде тарыдай шашылды” [4, 74].
Бұл саяси жағдайды М.Әуезов былай түсіндіреді: “Осындай отарлау саясатын ойдағыдай жүргізу үшін
патша өкіметі қазақ жайлаған өлкелерге мемлекет аппаратын құрды. ХІХ ғасырдың орта кезіне дейін
Қазақстан округтерге бөлінуші еді. 1868 жылғы жаңа тәртіп бойынша, енді қазақ даласындағы патшалықтың
әкімшілік аппараты басқа түрлі болды. Бар Қазақстан бірнеше облыстарға бөлінумен қатар, сол облыстар
уездерге бөлінеді. Уезд болыстыққа бөлінеді. Болыстық ауылнайларға (старшиналарға) жіктеледі” [2, 7].
Тарихи дерекке сүйенетін болсақ: “Басқарудың жаңа жүйесі көшпелілер өмірінің патриархалды-феодалдық
құрылысын шайқалтты, сұлтан-билер мен ағамандардың билігін шектеді. 1867-1868 жж. реформаларды
жүзеге асыру рулық ақсүйектердің ықпалы әлсіреуіне әкеп тіреді, мұның өзі олардың құқықтық, экономикалық
және саяси жағдайларынан көріне бастады” [4, 236]. Бұл турасында М.Әуезов: “Қазақ сахарасын билеуде
патша үкіметі түрлі әдістер қолданып отырды. Абай өмір сүре бастаған кезде Қазақстан ішкі Россияға
сәйкес административтік жүйеге сай бөлінген еді. Алты облысқа (Семей, Жетісу, Торғай, Сырдария, Орал,
Ақмола) бөлінген еді. Әр облыстың басында военный губернатор (жандарал) тұрған. Әр облыс бес-алты уезге
бөлінген. Ал уезд болыстарға (волость) бөлінген. Бір уезде жиырма-жиырма бестен болыс болған. Ал әр
болыс ауылнайға (старшинство) бөлінетін. Бір болыста мың я мың бес жүз үй болатын. Әр жүз үйден бір
ауылнай сайланған. Болыстың басында (волостной управитель) болыс сайланып қойылатын. Ал болыстықтан
жоғары әкімшілік қазаққа берілмеген. Болыс үш жылда бір сайланатын. Оларды халық емес, елубасылар (әр
елу үйден бір адам) сайлайды. Осы елубасылардың тасын алу үшін, бүгін сайлама салып үш жыл бойы талас
жүргізілетін”, - деп ел басқару жүйесіндегі өзгерістерге сипаттама береді [5, 187].
Абай – Ресей патшалығының отарлау саясатының белең алып, елді билей бастаған кезінде өмірге
келіп, бейбіт елдің басына тәуелділік ноқтасы біржола кигізіліп, езгіге түскен кезінде тіршілік кешті. Абай
өмірбаянына қатысты бүгінге дейін беймәлім болып келген мәліметтерді тауып, жұртшылыққа ғылыми
тұрғыдан танытқан ғалым Б.Байғалиев Абайдың ел басқару ісіне араласып, сол ортада 12 жыл үздіксіз болыс
болғанын, одан кейін 6 жыл би болғанын архив қорларын ұзақ жылдар ақтару нәтижесінде дәлелдеді. Осы
туралы: “Абай ел басқару ісіне кезінде аға сұлтан болған әкесі Құнанбайдың ықпалымен өте жастай араласты.
Ол ел басқару ісіне алғаш рет патша өкіметі 1822 жылы 22 шілдеде бекіткен “Устав о сибирских киргизах”
атты заң ережесінің іс жүзінде қолданыста болған соңғы жылдарында араласа бастап, одан кейінгі 1868 жылы
21 қазанда бекітілген “Временное положение об управлении в областях Уральской, Тургайской, Акмолинской
и Семипалатинской” деген заң-ереженің қазақтар “Жаңа низам” деп атаған билік құрып тұрған жылдарында
өзі туып-өскен Тобықты елінде ұзақ жылдар болыс, би болып қызмет атқарады”, - дейді [6, 23]. Сондай-ақ,
тарихи деректерге қарағанда Абай Павлодар, Қарқаралы, Семей, Өскемен уездері мен Зайсан приставтығы
билерінің 1885 жылы ру аралық Шар съезінде қабылданған ережені әзірлеуге қатысады. Ол ұсынған жоба 93
баптан тұрады. Онда қазақтардың дәстүрлі праволық заң жүйелері көрініс тапқан.
Отарлау саясатының ежелден қалыптасқан ескі тәсілдерінің бірі – отарланушы елдің ішкі қуат көзі
– этникалық тұтастығын айырып, тайпаластар, руластар арасына іріткі салу екені белгілі. Осы мақсатта
жоспарлы жұмыс істеген патша өкіметінің әкімшілік аппараты бірді бірге айдап салып, кеңқолтық бейқам
қазақтар арасынан парақорлар-пәлеқорлардың жағымпаз бен жандайшаптардың қаптап кетуіне жол ашты.
Абайдың бүкіл саналы өмірі, шығармашылық әрекеті осындай ерекшелігі бар тарихи қоғамдық өмірдің
ортасында өтіп жатты. Міне, Абайдың ел тірлігіне араласып, әлеумет қайраткері болып шыққан, ақындық
өнерге ден қойған тұстағы бүкіл қазақ даласындағы жағдайы осындай болатын. Осындай жағдай Абайдай
алыпты өмірге әкелді, оны “мыңмен жалғыз алысуға” мәжбүр етті.
Осы жерде ғалым Т.Жұртбайдың Абайдың саяси әлеуметтік лирикасы жайлы айтқаны ойға оралады:
“Абайдың тағдыры мен тауқыметті толғаныстарының тамырын өзі өмір сүрген заманынан, отаршылдық
езгіден бөліп алып қарау мүмкін емес. Осы уақытқа дейін Абайдың зарға толы өлеңдерін бай мен болысқа
ғана қаратыла айтылған, орыстың шенеуніктерін ғана әшкерелеген деп бағалап келдік. Шындығына сайғанда,
Абай осы туындылар арқылы Ресейдің отаршылдық пиғылын, құлдыққа айналдырмақ болған құлқын
қолқасымен суыра әшкереледі” [7, 15]. “...Абайдың ақындық әлемі оның қоғамдық-әлеуметтік қызметімен, ол
өмір сүрген қоғамның саяси-экономикалық ахуалымен іштей қабысып, тығыз байланысып жатады. Көпшілік
жағдайда ақын басынан кешкен өмір шындығы оның қайталанбас бірегей туындыларына сәуле түсіріп,
көркемдік шындыққа айналып отырған” [8, 6]. Абай елдің бірлігінің кеткенін, ел іші бұзылғанын жырлайды:
Ұрысса орыс,
Елде болыс
		
Үйден үрген итке ұқсап,
Өзі ұлыққа,
Кәдір жоққа
		
Қарамай, өз халқына.
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Сөз қайырмай,
Жөнді айырмай
		
Жұртқа шабар талпына.
Ел де жаман,
Ер де жаман 		
Аңдығаны өз елі,
Елде сияз,
Ойда ояз,
		
Озбай-ақ тұр со жері.
Кетті бірлік,
Сөнді ерлік
		
Енді кімге беттемек?
Елің - ала,
Отты шала,
			
Тайса аяғың, кім көнбек? [9, 94].
Абай жырлаған болыстардың жексұрын әрекеттерінің түп негізін туғызып отырған осы - саяси
мақсат. Ресей империясы өзінің билігін жүргізу үшін болысты шығарып, оларды халыққа айдап салар
қолшоқпар ретінде пайдаланды. Болыстың дербес билігі жоқ. Оның еркі екі жақты тәуелді болды.
Әуелі - империяға, содан соң - сайлаушыларына. Өзі надан, қорқақ, көрсоқыр. Сырт қарағанда, Ресей
империясына берілген және сол үшін қызмет ететін болып көрінсе, ал түптеп келгенде оны іштей жек
көреді. Мансап үшін болыс болып, елге тізесін батыру үшін ол бәріне даяр.
Абай өзінің үшінші қарасөзінде осы партиягершілікті, болыстық сайлауды сынайды: «Әрберден
соң сыртымызға шықты, жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын
және де ептеп мал жиюға күшім жетімді болсын деп, қызметке, болыстық, билікке таластық», - дейді
[9, 98 б.]. Болыс болу үшін ел ішінің атысып-шабысып, қызметке таласып болғанын айтып ақын
күйінеді. Қазақ ішіндегі болыстың сайлауға түскеннен кейінгі жағдайын былай деп түсіндіреді: «Үш
жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы: «Сені біз сайламадық па?»- деп елдің бұлданғандығымен күн
өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап, тағы болыс
болып қаларға мүмкін болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай
бұзықшылыққа тартып, жылдан-жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң менің ойыма келді…» [9,
98-99].
Абай ел ішінің бұзылып, халықтың бірлігінің кетіп бара жатқанына қатты налып, қатты күйінеді.
Ел іргесінің бұзылуының басты себебін осы болыстық сайлаудан, билікке таласудан көреді. Бүкіл
қазақ даласына партиягершіліктің тигізіп отырған зиянды жақтарына көз жіберсек: «Бұл дертке
ұшыраған талай байларымыз малынан, абыройынан жұда болды. Қырық жылдан бері ойлаған
ойымыз, жұмыстаған жұмысымыз бір ғана сол партиягерлік болды. Бұл жолға бүкіл қазақ баласы
болып ақылымызды, өнерімізді, иждиһатымызды, күшімізді һәм малымызды қаражаттап жұмсадық.
Үлкен-кішіміздің ойлағанымыз, іздегеніміз партиялық болды, бөтен істі ойлауға, жұмыстауға партия
ісінен босана алмай, уақытымыз босамады. Әлі күнгеше сол дерт бізді айналдырып келе жатыр. Мінезқұлқымыз, ниет-пиғылымыз мүлдем бұзылып болды» [6, 68].
Абайдың “Күлембайға”, “Мәз болады болысың”, “Жылуы жоқ бойында”, “Мұқыр болысы
Дүтбайға арналған”, “Болыс болдым мінеки” сияқты өлеңдерінде отаршы өкіметтің құлақ кесті
құлдарына тән көптеген жалпы сипаттар берілген, болыс-билердің арасында жүріп жататын дау-шар,
сатқындық, парақорлық, болыс сайлауы алдындағы қарсыластарына жабылған жала, шектен тыс
жасалған озбырлық, жемқорлық, халыққа көрсеткен зорлық, болыс, байлар арасындағы бұлтарыстар,
әсіресе, сайлау қарсаңында патша чиновниктері алдындағы шексіз жағымпаздық өлтіре сыналған.
Мысалы, Абай “Күлембайға” деген өлеңінде пара мен тартыстың күшімен болыс болған адамның
билік жүргізген алғашқы күнінен бастап жасаған заңсыздықтары, қиянат-қорлығы үшін орнынан
алынып, сотқа берілуі, қулық-сұмдық істерін түгел әшкерлейді.
Бұрынғыдай дәурен жоқ,
Ұлық жолы тарайды
Өтірік берген қағаздың
Алды-артына қарайды…
Өзі залым закүншік
Танып алды талайды,
Көрмей тұрып құсамын.
Темір көзді сарайды [9, 65].
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Сондай-ақ, ақын Дүтбайға арналған өлеңінде өз мақсатын ғана ойлайтын болыстың залымдығы
мен екіжүзділігін әбден әшкерелейді:
Бір көрмеге тәп-тәтті
Қазаны мен қалбаңы
Дөң айналмай ант атты
Бүксіп, бықсып ар жағы [9, 175].
“1888 жыл. Абайдың ақындық өнер жолына барынша ширығып, уыттанып кiрiскен жылы. Ел
iшiндегi ауырлықты, надандықты, пәлеқорлықтың бәрiн айтып тауыса алмастай ашу-ыза кернеп келедi
де осыған орай өлең де осы тұста көп шығады. “Көңлiм қалды достан да, дұшпаннан да” дегеннен
Күнту болыс болған кездегi өзiнiң дос деп жүрген адамдарының жау болып шыққанын айтады” [10, 139].
Абай шығармаларында ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы өзінің барлық бітім
болмысымен көрінеді. Ақын халықты сорлатып отырған жуан содырлардың, ұрылардың, пысықтардың
елге көрсетіп отырған зиянды қылықтары мен кесел мінездерін өткір сынайды. Ел билеу жүйесіндегі
осындай жүгенсіздік халықтың берекесін қашырып, келеңсіз жайларды туғызып отырғанын көрсетеді.
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Для понимания проблем, затрагиваемых в произведениях Абая, поэту необходимо вникнуть в реальную
действительность своей эпохи и уяснить политическую обстановку той среды, в которой он жил. В статье
затрагивается история Казахстана ХІХ века - эпохи, в которой жил поэт, система правления страной того времени.
Говорится о том, что Абай жил в пору усиления политики управления страной, введенной царским правительством, и
общественная действительность явилась основным лейтмотивом содержания произведений поэта. В произведениях
Абая ясно прослеживается мысль о раздоре в стране об отсутствии сплоченности и единства в стране. В статье
представлен анализ стихотворений, в которых поэт изобличает волостных и судей.
Ключевые слова: действительность эпохи, биография, система правления страной, общественно-политический,
исторические факты, социально-политическая лирика.
A.M.Kartayeva. The reality of time as it is in Abay’s works
To comprehend problems written in Abay’s works, it’s essential for poet to understand reality of the time as it is and political
background as well.Article touches on the history of Kazakhstan in XIX century and the system of government of Abay’s time.
Article tells that Abay has lived at the time of reinforcement of tsar’s policy and the social reality became the keynote of poet’s
content. In Abay’s works the thought of discord and absence of unity can be clearly tracked. Article presents analysis of poetry
which reveals volosts and judges.
Key words: the reality of the time, biography, system of government, public policy, historical facts, social political lyrics.
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1

ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕ АЙТЫЛЫМ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ
Көптеген тілді зерттеушілердің пікірі бойынша, айтылым дағдысын меңгеру – тілді жетік меңгеру. Бұл
студенттер оқылым, жазылым, тыңдалым дағдыларына қарағанда айтылым дағдысын басқа адамдармен
қарым-қатынас жасаудың негізі деп анықтайды. Олардың көзқарасы бойынша, айтылым адамдардың тілді
меңгеруінің көрсеткіші бола алатын және олардың ауызша қарым-қатынастағы жетістіктерін көрсететін
өте маңызды қабілеттілік. Шетел тілін оқытудың коммуникативті моделінде оқытушы студенттерге
білім көлемін дамытуға аутенттік практиканы қоладана отырып, оларды шынайы өмірде қарым-қатынас
жасауға көмектеседі. Олар өз студенттеріне грамматикалық дұрыс, логикалық байланысқа ие сөйлемдерді
құрастырып, нақты контекстке сәкес және айтылымы дұрыс болуын үйретеді.
Кілттік сөздер: коммуникативті құзыреттілік, қабілет, формалды, формалды емес тіл, Jigsaw,
интерактивті тіл, аутенттік текст.
Кез-келген тілді меңгеру үшін тілді үйренудің төрт дағдысын меңгеру қажет: олар – тыңдалым,
айтылым, оқылым және жазылым.

Ең алдымен қарастыратын мәселе айтылым деген не?
Chaney бойынша айтылым дегеніміз ауызша және ауызша емес символдарды қолдана отырып әртүрлі
контекстте мағынаны құрастыру және бөлісу үрдісі болп табылады. [1, 13]
Ал, Brown көзқарасы бойынша айтылым дегеніміз мағынаны жеткізетін интерактивті және ақпаратты алу
және беру үрдісі. [2]
Айтылымды үйрету дегеніміз не?
∗
Ағылшын тілінің дыбыстары мен дыбыс үлгілерін үйрету;
∗
Сөз және сөйлем екпіндерін, интонация мен ырғақты қолдану;
∗
Тыңдаушыларға, жағдайға және мақсатына қарай айтылым сөздерін таңдау;
∗
Студенттердің ойын мағыналы, әрі логикалық дұрыс құрастуға үйрету.
∗
Тілді құнылықтар мен пайымдауларды жеткізу құралы ретінде пайдалану; .
∗
Тілді жылдам, әрі сенімді қолдану.
Айтылымды қалай үйретеміз?
Студенттердің көзқарасы бойынша сыныптағы тілдік тәжірибелері оларды шынайы қарым-қатынасқа
жетік дайындамайды. Неге студенттер шетел тілін үйренуде өздерінің ең үлкен қиыншылық туғызатын
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мәселелері ретінде тыңдалым мен айтылымды көрсетеді? Бұл мәселе тілдік практикаға келіп тіреледі.
Сонымен, оқытушы студенттерді шынайы қарым-қатынасқа әзірлеу үшін не істеуі қажет?
• Студенттерге не қажет?
• Тәжірибелік ұсыныстар
• Оқытушы қай тілде сабақ жүргізуі тиіс?
• Студенттерді жаңа тілді қолдануы үшін не істеу қажет?
Студенттерге не қажет?
• Ана тілінде қолданатын стратегияларды практикаға енгізу.
• Әртүрлі ситуацияларға байланысты қажетті тілдік регистірді қолдану, яғни формалды немесе формалды
емес тілді білу.
• Жазбаша тілге қарағанда ауызша сөйлеу оңай болатынын түсіну. Себебі онда қысқаша сөйлемдер
қолданылады.
• Әртүрлі тыңдалым жағдайларын түсіне білу.
• Шынай қарым-қатынас жағдайларын мысал ретінде келтіру.
• Түсінікті тілде сөйлеуге және сөйлеу ағымымен күресуге қабілетті болуы керек.
• Жаттығу уақыты. Студенттерге дайындық / жаттығу уақытын беру арқылы ауызша тапсырмада тілдің
кең ауқымын пайдалануға болады.
Тәжірибелік ұсыныстар
• Ана тілінің стратегияларын екінші тілге ауыстыру
Тілдік тапсырманы орындауда ана тілде қолданылатын барлық мүмкін стратегиялармен танысып, олардың
тапсырманы нәтижелі орындау үшін сол стратегияларды қолдану. Мысалы, егер басқалар сөйлемді түсінбеген
жағдайда, басқаша сөздермен, сөйлемдермен түсіндіруін сұрау.
• Формалды/ формалды емес тіл.
Студенттерге бірнеше қысқа диалогдтарды беру қажет. Ол диалогтардың ішінде формалды тілде және
формалды емес тілде сөйлемдер бар. Студенттердің міндеті формалды емес сөйлемдерді тауып, оларды
формалды тілгі ауыстыруы қажет.
• Анық емес тіл
Аудиокасетадағы тыңдалымдағы бейресми жазбаны қолдана отырып түсінікті емес жазбаға назар аудару.
• Тыңдалым мәтіндерінің әртүрлілігі
Студенттердің деңгейіне сәйкес ауызша мәтіндердің әртүрлі типтерінің тізімін жасаңыз.
• Интерактивті тыңдалым
Тыңдауға арналған әртүрлі интерактивті жаттығулар жасаңыз. Бетпе-бет тыңдау практикалық тұрғыдан
тиімді болып саналады.
• Транзакциялық және интерактивті тіл
Диалогтарды қолдану арқылы әңгімелесуді жүзеге асырыңыз. Бұл бір-бірімен қарым-қатынас жасаушы
екі дос болуы мүмкін.
• Шынайы қарым-қатынас шаблондары. Қарым-қатынас жасауға арналған шаблондарды үйретіңіз. Келесі
диалогтық құрылымға назар аударыңыз:
Научите реальные шаблоны взаимодействия. Представьте следующую базовую структуру взаимодействия:
Итермелеу, жауап беру, бақылау. Бұл Это упрощ Эми Цуйдің тұжырымы болып табылады. [3]
Төмендегі екі адамның қарым-қатынасына келесідей талдау жасауға болады:
•
A: What did you do last night? (Initiate)
B: Went to the cinema (Respond)
A: Oh really? (Follow-up)
What did you see? (Initiate)
B: Lord of the Rings (Respond)
Have you been yet? (Initiate)
A: No it’s difficult with the kids (Respond)
B: Yeah of course (follow-up)
• Ауызша әңгімені түсіне білу.
Тыңдалымнан кейін студенттерге кассетаны беріңіз. Оны пайдалана отырып студенттер асты сызылған
сөздерді тауып оларды топтарға бөледі. Телефон номерлерін қолдануға болады.
• Дайындық
Сөйлеу тапсырмасының алдында студенттерге дайындыққа уақыт беріңіз. Студенттерге ол уақытты қалай
тиімді жұмсау керектігіне нұсқау беруге болады.
• Шынайы тапсырмалар. Сабақ барысында шынайы өмірден алынған жағдайларды пайдаланыңыз.
Оқытушы қай тілде сабақ жүргізуге міндетті?
Ауызша тіл интерактивті, әрі транзактивті болып табылады. Бұл жердегі оқытушының міндеті не?
Браун и Юл (1983) [4] келесіні ұсынады:
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• Ауызша тілді оқыту барысында үлкен кқлемді транзакциялық тапсырмаларды пайдалануға тырысыңыз.
Бұл жағдайда студент өз елінде немесе шетелде ағылшын тілінде қарым-қатынас жасауда ақпаратты нәтижелі
жеткізе алуына себепші болады.
• Интерактивті тілді үйрету
Ақпараттық тәсілдерді қолдану арқылы интерактивті тілді қолдану. Мысалы, ағылшын тілінде таспаны
тыңдатпас бұрын, ана тілінде ұқсас тапсырманы тыңдату. Интерактивті таспа жазуларын таңдау барысында
Маккарти және Картердің «Exploring Spoken English» (1997) [5] әдебиетін қолдануға болады. Бұл жерде
мәтіндік тапсырмалардың көп түрі бар және әрқайсысына талдау жасалған.
Студенттердің жаңа тілді пайдалану үшін не істеу қажет?
Питер Скеханның зерттеулері бойынша [6] студенттерге неғұрлым дайындыққа тиімді нұсқаулар
беріп, берілген уақытты тиімді пайдалануын үйретсе нәтижелі тілді қолдану үрдісі орын алады. Бұл
студенттердің тілді үйренуге деген мотивациясын арттырады.
• Мысалы, тілді үйрену кезінде сізге пайдалы болатын мынандай тапсырманы алуға болады: Қоғамдық
көлікте адаммен танысу. Ендігі қадам студенттердің осы тапсырманы орындауын талап ету. Студенттерге
дайындыққа 10 минут берудің орнына, басқа студенттерді оқытуға дайындалуын сұрау тиімді болады.
Дайындыққа нұсқаулық ретінде келесі сұрақтарды қоюға болады:
Сіз қарым-қатынасты қалай бастайсыз?
Қандай тақырыптарға әңгімелесесіз?
Бір тақырыптан екінші тақырыпқа қалай көшесіз?
Қарым-қатынасты қалай аяқтайсыз?
Дайындық сатысынан кейін студенттер басқа студенттердің алдына шығып тапсырмаларын ауызша
орындайды. Бұл бүкіл сыныптың алдында немесе кішкене топтың алдында болуы мүмкін. Бұл студенттердің
мотивациясын арттырады, сонымен қатар шынайы қарым-қатынасқа жақын болады.
• Студенттердің жаңа тілді пайдалануына итермелеудің енді бір әдісі коммуникативті құзыреттілікті
дамыту. Сонымен қатар сабақ барысында ойын элементтерін пайдалану. Мысалы, студенттерге бірнеше
сөзтіркесетрін беріп, оны қарым-қатынас барысында қолдануын сұраңыз. Берілген сөз тіркесін қолданған
сайын ұпай беріп отырса, олардың қызығушылығы артады.
Жаңа тілді меңгеру кезінде осыған ұқсас тапсырманы алуға болады. Ол тапсырмада сөз тіркестері
жазылған карточкаларды пайдаланамыз. Сыныпты бірнеше топқа бөліп, әр топқа карточкаларды береміз. Сөз
тіркесін орынды пайдаланған студент сол карточканы өзіне алады. Соңында кімде көп карточка болады сол
жеңімпаз болып танылады. [7]
Айтылым дағдысын дамыту. Ауызша тілді тәжірибеде қолдануда бір адам сұрақ қойып, екіншісі жауап
беретін дәстүрлі жаттығулар қолданылады. Сұрақ пен жауап белгілі бір құрылымға сай жасалады, сондықтан
әр сұрақтың нақты бір немесе бірнеше жауабы болады. Сұрақ сұрау мен жауап берудің мақсаты студенттің
сұрақ сұрау мен жауап бере алу қабілеттілігін көрсету болып табылады.
Ал, шынайы қарым-қатынастың мақсаты келесі міндеттерді орындау болып табылады: телефон арқылы
ақпаратты жеткізу, ақпаратты сұрау, өз ойын білдіру және т.б. Шынай қарым-қатынасқа түскен кезде
студенттер кез-келген ситуацияға дайын болуы керек. Аутенттік коммуникация ақпараттық проблемамен
байланысты; Әр коммуникант басқа коммуникант білмейтін ақпаратқа ие. Сонымен қатар, өз мақсатына жету
үшін, коммуникант ақпаратты нақтылап сұрап, өз ойын растауы қажет.
Студенттердің коммуникативті құзыреттілігін дамытуға арналған тапсырмаларды сыныпта орындату
қажет. Ол үшін оқытушылар қарым-қатынас мақсатын айқындап, ақпараттық проблемалардың болуын және
студенттердің өз ойын жеткізудің әртүрлі формаларының болуын қарастыруы қажет. [8]
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Many learners consider the speaking skill as a measure of language proficiency. These students define speaking
skill as the ability to communicate with others, much more than the ability to read, write or understand spoken
language. They believe that this is the most important skill that they can acquire, and assess their progress in terms
of their achievements in colloquial speech. In the communicative model of language teaching, instructors help
their students develop this amount of knowledge by providing an authentic practice that prepares students for real
communication situations. They help their students develop grammatically correct, logically related sentences that
correspond to specific contexts, and do this using acceptable (i.e. understandable) pronunciation.
Key words: communicative activity, skill, formal, informal language, Jigsaw, interactive language, authentic text
Многие студенты, изучающие языки, считают умение говорить на иностранном языке показателем
знания языка. Они определяют умение говорения как способность общаться друг с другом. В коммуникативной
модели преподавания языка преподаватели помогают своим студентам развивать эти навыки, предоставляя
аутентичную практику, которая готовит студентов к реальным ситуациям общения. Они помогают
развивать грамматически правильные, логически связанные предложения, соответствующие конкретным
контекстам.
Ключевые слова: коммуникативная деятельность, навык, умение, формальный, неформальный язык,
джигсо, интерактивный язык, аутентичный текст
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МҰХАМБЕТҚАЛИЕВА1Р.Қ., МУХАМБЕТКАЛИЕВА2Г.М.
М.Өтемісов ат. Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті1, Орал қ., Қазақстан
С. Сейфуллин ат. Қазақ агротехникалық университеті2, Астана қ., Қазақстан
ТӨТЕ ЖАЗУДЫҢ ЕЖЕЛГІ МҰРАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ МАҢЫЗЫ МЕН ТІЛ
САЯСАТЫНДАҒЫ ЕЛЕУЛІ ОРНЫ
Бұл мақалада «төте жазудың» ежелгі жалпытүркілік мұраларды зерттеудегі маңызы мен жазу
мәдениеті тарихынан алар орны туралы айтылады. Және де көпғасырлық араб әліпбиінің Ахмет Байтұрсынов
жасаған жаңа үлгіде қазақ жерінде қолданысқа түсуі, ағартушы ғалымның ұлттық құндылықтардың
ұзақ кесінді уақыт бойы араб қаріпі негізінде сақталып келгендігін ескеріп, төте жазудың ел руханиятын
екшеудегі атқарар ерекше қызметін көрегендікпен болжай білгендігі баяндалады.
Кілт сөздер: төте жазу, араб графикасы, ежелгі мұралар.
Ұлы ағартушы А.Байтұрсыновтың өз тұсында ұлтымыздың тіл мәдениеті мен жазуына қатысты көтерген
мәселелері: қазіргі заманауи латын қаріпіне көшу концептісімен де үндескені, сонымен қатар ғалымның
шығыс мәдениетіне тікелей апаратын төте жазуды да өгейсітпей, қолданысқа түсуіне көп әрекет жасағаны
тарихтан белгілі. Алдына ғасырға жуық уақыт салып ғұмыр кешкен көреген ағартушының туған халқының
болашағы үшін алаңдаған мәселелері бүгінгі таңда кезек күттірмейтін өзекті межеге айналып отыр.
А.Байтұрсыновты толғандырған латын қарпінің тағдыры заман талабына сай жаһандану үдерістеріне
әкеліп, әлемдік кеңістіктегі орнымызды тұғырлауға септігін тигізіп отыр, себебі сауатты тілші осы жағдаятты
әу баста-ақ болжап кеткен болатын.
Ғалым мұнымен ғана шектелмей, білімқұмар ұлтымыздың шығыс мәдениетінен де кіндігін үзбей, араб
қарпімен сақталып келген ежелгі мұралардағы ғылыми танымдарды игеруге мүмкіндік ашатын – төте жазуды
да меңгеруді ұсынды.
Төл жазудың осы қалпында қолданыста болуы үшін күресіп, алғашқы болып әліпбиін жасаған да - өзі
болатын. Ұлы педагог осы жазудың маңыздылығын өзгелерден бұрын түсініп, тіпті ұлт мәдениетін, білімін,
болашағын Шығыстық өзегінен айырмау жөнінде мемлекет алдына мәселе қылып та қойған алғашқы
көреген болатын. Ахметтің әліпбиін қостаған А.В. Луначарскийдің жауапты редакторлығымен 1923-1931
жж. дейін шығып тұрған «Әдебиет энциклопедиясының» І томында орыс зерттеушісі қазақ халқының түп
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тамырының, ең болмағанда, төте жазу арқылы шығыс мәдениетіне кең өріс алуына кедергі болмауды ескертуі
- демократтық пиғылдағы ойшылды қазақтың ұлттық тағдыры шын алаңдатқаны байқалады. Төте жазудың
бүгінгідей өркениет заманында да өзектілігін аңғартатын жері: ХХ ғасырдың 20-жылдарына дейінгі жарық
көрген мұралардың түп нұсқасының зерттеліну аясы осы қаріптің төңірегіне келгенде сұраныс тудырады.
Қазақ қазақ болғалы батыс пен шығыс мәдениетінің өларасынан табылып, алыс-жақын елдердің жазу
әдісіне көшуі - алғашқы рет немесе таңсық жағдай емес. Және бұл – «төте» жазудың мәселесі жаппай қолға
алынсын дегендік те емес, бұл жазудың өзектілігі мен қажеттілігін айтқан А.Байтұрсыновтың пікірі де
тегін емес. Ұлтымыз рухани жаңғыру жолына бетбұрыс жасап, өшкенін тірілтіп, жоғалтқанын іздестіруге
көшкен сәтте «төл жазудың» бір қажетіне жарайтындығын ғалым алдын-ала сезген болатын. Жұртшылықты
жаппай төте жазуға шақыру да мақсат емес, дегенмен, ұлттық құндылықтардың араб қарпімен сақталған
түп нұсқаларының көбесін сөгетін зерттеу нысандары үшін қосар үлесі мол екені анық. Бұл - шығыс әлемін
зерттеп жүрген бүгінгі заманауи ғалымдардың да көкейіндегі түйкіл мәселенің бірі.
Ахмет Байтұрсыновты қазақтың ғана емес қырғыз халқының да ақыны, көрнекті ғалым түркологы,
публицист, педагог, қоғам қайраткері ретінде құрмет тұтқан Карбоз Дыйканов: «Араб тамгасына негизделген
казак жазувсун реформалаган адам. 1911 жылы казак, кыргыз балалары үчин түзүлгөн биринчи алифбе Уфадан
чыкса, 1912 жылы осы алфавиттен казак тилин бөлүп чыккан биринчи галым - А. Байтурсунов, ал 1924 жылы
кыргыз тилин бөлүп чыккан галым - Ешеналы Арабаев болды. Осы жазувны үйренгендер араб тамгасыменен
жазылган бардык китепти окый алады» дей отырып, Бішкектегі «Периодика» баспасында өз қаражатымен
«А. Байтурсунувдын казакча алифбеси» деген атаумен 1914 жылы Орынборда шыққан нұсқасын 5000 данаға
көбейтіп бастырады [1].
Аталмыш мәселенің зерттеу нысанына алынуының басты себебі де - төте жазуды үйренудің жолдары
мен оның оның көпғасырлық қазақ және түркі тектес өзге ұлыстардың да рухани, дүнияи құндылықтарын
еселеудегі маңызды орнын белгілеу үшін көзделді. Бұл жазуды меңгеру арқылы көптеген халықтардың
тарыдай шашылып жатқан ежелгі мұраларындағы көркемдік және тарихи танымын тануға жол ашылса,
әлемдегі ірі жазба мәдениеттің бірі - араб жазуының географиялық шеңберінің кеңдігін ескере отырып,
бүгінгідей жаппай бәсекелестікке түскен тілдер әлеміндегі жалпыадамзаттық жетістіктерге төтелей қол
жеткізетіндей қауқары бар «төте» жазудың да кенже қалмауын қарастырады.
Сонымен бірге жалпыадамзаттың алғашқы ғылыми еңбегі - Құран тіліне бір табан жақын «төте жазуды»
меңгере білу арқылы таза араб тілінде жеткен Құрандағы жоғары гуманистік адами ізгіліктер мен тіршілік
этикеттерін дұрыс түсінуге жол ашу және бұл жазуды білмегендіктен дінге қатысты мәселелерді бұрмалайтын
түрлі құйтырқы ағымдар жетегіндегі бүгінгі ұрпақтың сауатсыздығын жою мақсаты көзделді. Ең болмағанда,
Ахмет Байтұрсынов ұсынған «төте» жазуды меңгеру арқылы Шығыс мәдениеті мен әдебиетіне тіс бататындай
білім көзін жаңғырту секілді талпынысты білдіру болатын.
ІХ ғасырдың басында осы күнгі Орта Азия мен Қазақстан жерлерін жаулап алған араб билеушілері
жергілікті халықтардың ғасырлар қойнауынан келе жатқан көне әдебиеті мен мәдениетінің көзін түгел
жойды. Бұдан былайғы кезеңдерде адамзаттың араб мәдениеті мен руханиятын бойына жиған, бірақ өз
туған халқының пайдасына жарата білген ғұламалар легі тарих сахынасына шыға бастағаны да тарихтан
белгілі. Қазақстан мен Орта Азия көлемінде ондаған, жүздеген оқымыстылар арабтың ең жоғары мәдениетін
талғаммен бойға сіңірді. Басқыншылардың ішіндегі монғолдар мен жоңғарларға, қалмақтар мен оймауыт,
торғауыттарға қарағанда ежелгі арабтар әлдеқайда сауатты, мәдениеті жоғары болатын. Себебі олар саф
тазалығынан айырылмаған, жалпы адамзаттың алғашқы ғылыми-танымдық жазба жұмысы - Құраннан
барлық субстанциялық негіздерді ерте қабылдаған бірден-бір озық ойлы ел болатын.
Арабтардың өзі Құранды ғылыми тұрғыда даму мен жетілудің төте жолы деп түсінді. Себебі әу бастанақ Құран белгілі бір идеологиялық діни ағымға иліктірудің құралы емес, ол жер бетіндегі адамзаттың дұрыс
өмір сүру этикеттері мен сан-салалы даму институттарының гуманды жол сілтеушісі болды. Шындығына
келсек, күні бүгінге дейін адамзатқа жаңалық болып көрінген құбылыстардың дені - Құранда сан мәрте
айтылған мәселелер болатын. Құран - синтезді құндылық болғандықтан, оның өзегі жекелеген ғылымдардың
жиынтығынан, нақты машықтық үлгі тағылымдардан, жарқын көзқарастар мен жағымды іс-әрекеттерге
бастайтын этнологиялық шығарма екені рас. Осыны жақсы түсінген қазақ елі секілді барша түркі тектес
халықтардың рухани әлемі араб мәдениетін тез қабылдады. Әсіресе, қазақ топырағы Құранның теңдесі жоқ
маңызын арабтардан да артығырақ жақсы түсінді. Соның нәтижесінде, азиялықтар ХХ ғасырдың І жартысына
дейін арабтың, ең болмағанда, әрбір түркілік өлкеде жаңаша қалыптаса бастаған жадиттік мектебін сақтап
қалуға тырысты. Содан келіп жаңа төте жазудың түрі пайда болды. Төте жазу - өзбекше де, түрікменше де,
түрікше де, тәжікше де, қазақша да сөйлей білді.
Х-ХІІ ғасырлардағы ғұламалар руханият таңдауда ешқашан қателесіп көрмеген талғампаздар болатын.
Мысалы, Мұхаммед Хорезми, Әбу Насыр әл-Фараби және Фараб өлкесінен шыққан 32 Фарабилер мен Әбу
Райхан әл-Бируни, Әбуғали ибн-Сина, Рабғузи, Махмуд Қаши, Қожа Ахмет Йассауи, Жүсіп Баласағұн,
әл-Сақаки, әл-Түркістани, әл-Қыпшаки, Бин-Түрік сынды Орта Азиялық ғұламалар шығармаларының
денін көне араб жазуымен көркейтті. Аталмыш білімнен сусындаған Ахмет Иүгінеки, Дүрбек, Құтыб, Әбу
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Хаян, Сайф Сараи, Хұсам Хатиб, Сүлеймен Бақырғани сынды көптеген ежелгі дәуір перзенттері көне түркі
әлемінің тарихи, әдеби, саяси, әлеуметтік жайларын сөз етті. Жалпы түркіге ортақ шығыстық руханияттың
қайнар көзінен сусындаған мәдениет мен әдебиеттің көшбасшылары: Мұхаммед Хайдар Дулати, Қадырғали
Жалайыри, тіпті ХІҮ-ХҮІІІ ғасырлар аралығындағы жыраулардың бірегейлері: Қыдан тайшы, Асан, Қазтуған,
Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, Шал, Бұқар тілі де осы идеямен сөз қатты.
ХХ ғасырдың І жартысына дейін жарық көріп келген кітаптар мен газет журналдар, ең болмағанда,
сол төте жазудың қалпында қалғанда бүгінгі жас ұрпақ өз түйсігімен көзі жетіп, жалпы адамзаттық білімді
бүгінгідей құйтұрқы ағымдардың өзегінен арашалап алып, Құран тініндегі теңдесі жоқ ғылыми танымдарды
меңгеріп, әлемдегі ең мәдениетті, зайырлы қоғамды қолмен жасауға мүмкіндік алар еді. Бізді бүгінгі арабтар
емес, араб графикасымен жеткен Құранның терең семантикасы мен ғылыми жетістігі ғана еліктіруі керек
еді. Сондықтан араб графикасымен қазақы идеяға негізделген төте жазудың маңызы жаңа мұсылмандар үшін
өте жоғары деуге болады. Атышулы жүздеген ғұламалардың соңғы легін іліп әкеткен Абай мен Шәкәрімдер,
олардың өкшесін басқан: Ахмет, Міржақып, Мағжан, Ғұмар, Әлихан, Сұлтанмахмұт, Спандияр сынды
ондаған ізбасарлардың түркілік руханиятқа құштарлығы төте жазу арқылы келген.
Бұл жазуды білу арқылы түркі тектес халықтардың шығыс мәдениетіне тікелей шығуы мүмкін болатын.
Ұзақ жылдар бойы тоталитарлық жүйенің мақсатты түрде түркі әлемінен айырған төте жазу мәселесі үлкен
саясаттың ұшығын білдірді. Соған қарамастан Құранды білу, оның ішкі тінін тани білу, талдай білудің
арқасында бұратана халықтардың әлемдік аренаға Шығыс арқылы шығып кетуінің қорқынышы алыс-жақын
елдерді маза таптырмады. Себебі араб графикасын білген ел Құран тінін терең меңгеруге талпынаты белгілі
еді. Құранның маңыздылығы мен композициялық құрылымындағы ішкі сюжеттік, мотивтік семантикасында
қордаланған тағылымдық ілім - білім көздерін Шығыс түгіл Батыс та әлдеқашан иемденіп, шығысты тануды
түркі тектес халықтардың өзінен бұрын еншілегендігін мойындайтын мезгіл жетті. Адам эволюциясынан
бастап әлемдік нооэкологияға дейінгі мәселелердің ішегінің қырындысына дейінгі шынайы түсінігін құраннан
танитындай дәрежеге жеткен кезеңде адам баласының ғасырлар бойы өзі құрпылас әр дәуірдегі адамдардың
шала сауатты аңыздарына елти беруі - сауатсыздықтың белгісі екендігіне көзі жетер еді.
Араб жазуының ең көне түрі- «қадим» деп аталса, оңайлатылған жаңа түрі «жадид» яғни «төте» деп
аталады. Бұл жазудың өзі қараханидтер заманында қолданған жаңа жазу түріне өте ұқсайды. Оған дәлел
ретінде біз С.Е. Маловтың сөзін келтірейік: « К этому же «переходному» времени в Средней и Центральной
Азии надо отнести и несколько сочинений, которые дошли до нас в двух редакциях, т.е. они писаны
одновременно и уже старым отживающим уйгурским алфавитом и новым - арабским, - со сложивщейся уже
мусульманской идеологией...»[2] - дей отырып, кітабында екі алфавитпен жеткен «Құтадғу білік» дастанының
көне ұйғыр, араб әрпімен жазылған вариантынан үзінділер береді. Сол кездегі бүкіл рухани ізденістер мен
шығармашылықтар осы көне әліпбилер негізінде жазылды. Тіпті ғылымдар синтезін бойына жиған әлемнің
екінші Аристотелі - Әл Фараби бабамыздың да еңбектерінің дені осы таңбамен сақталған. Соңғы деректерге
қарағанда Ж. Баласағұнның « Құтадғу біліг» дастанының алғашқы 1069 ж. варианты шамамен ХІІ-ХІІІ ғ.
Араб графикасымен қайта көшірілген делініп жүр. Әл Ысхақ Фарабидің «Диуан әл әдаб» еңбегі негіз болған
Махмұт Қашқаридың ХІ ғ. түркі тілдеріне қатысты жазылған 3 томдық салыстырмалы-тарихи «Диуани
лұғат ат-түрік» атты сөздігі, ХІІ-ХІҮ ғ.ғ. жалпы түркі халықтарына ортақ рухани ескерткіштер: Ахмед
Иүгінекидің «Хибатул - Хақайық», Рабғұзидың «Қисса сул Әнбия» еңбектері - тілі жағынан байырғы VІ-VIII,
XI ғасырларға жататын ескерткіштердің жалғасы болып есептеледі [3].
Олардың тілдік ерекшелігін зерттеу - бір ғана тілдің ғана емес, жалпы түркологияның барлық салаларына
қатысты күрделі де ортақ міндет екенін профессор А. К. Боровков өз тұсында айтып кеткен болатын. Себебі,
жалпы түркі халықтарына ортақ ескерткіштердің сарқыла таусылып зерттелуі әлі де саябырлауы мүмкін емес.
Сонау ру-тайпа тілі, халық тілі, ұлт тілі, сөйлеу тілі, жазба тілі, әдеби тіл деген ұғымдарды дұрыс түсінудің
негізі тереңде жатқандығы тегіннен тегін айтылмаса керек.
Араб алфавиті Кеңес одағының алғашқы жылдарында қазақ тілі дыбыстарын дәл бере алу жағын көздеп,
арнайы өзгеріске түсіріліп, 1924 жылдан бастап бастауыш мектептердегі жаппай сауаттандыру ісін дұрыс
жолға қою мақсатында дыбыстарды тура таңбалау әдісіне көшкен. Жиырма тоғыз таңбалы жазудың «төте»
деп аталуы оңнан солға қарай жазылуына байланысты еді [4].
1927 жылғы «Араб әліппесін жақтаған» деген баяндамасында осы графикаға көшудің тиімділігі мен
қажеттілігін А.Байтұрсынов латын графикасымен типологиялық-салыстырмалы түрде талдап көрсеткен
болатын. Латын және араб қаріптерінің ұлттық менталитетті сауаттандыру мақсатында ең тиімді жолдарын
көрсете отырып, оңтайлы әдістерін де ұсынған еді. Ахаң бұл графиканы ойдан шығарған жоқ, өзі секілді
ұлтының білім жолындағы жарқын болашағын тани білген түркі тектес азаматтардың ой-пікірлері мен
машықтық жобаларына арқа сүйеген болатын. Ахметтің идеясын қолдаған: Қырым татары Ілияс Бураганский,
Қазан татары Ғалиасқар Камал және олардан басқа да: Алпарұлы, Рахманқұлұлы, Ідірісұлы, Тоқайұлы,
Шарапұлы сынды көптеген жергілікті азаматтардың жобаларын салыстыра отырып, латын әрпінің сол кездегі
жазылу емлесіндегі 40-50 шақты емлелік белгілерден екі есе аз араб қарпіне негізделген әліпбидің сұлбасын
сәтті жасап шықты. Оңнан солға қарай жазылатын ерекшелігінің де тиімді жақтарын физиологиялық қырынан
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дәлелдеп берді, тіпті қарабайырлау болса да, Ахаң араб әрпімен жазу үстінде қолға көп күш түспей, жоғарылытөменді әсем орналасуымен көзге суреттей әсер беретін эстетикалық көркемдігімен бейнелі екендігін, жазуға
да жеңіл, қазақтардың оңнан солға қарай іс тігетініндей жүрдек екендігін айтып та дәлелдеуге тырысты.
Тіпті Ахаңның көпшілік алдында тақтайға жазып көрсеткен үлгісінің өзі кестеге тізген маржандай көрініп,
сөйлемінің ішкі тінінен өзегі талған ғалымның ұлтжанды сезімі айқын сезілді. Сондықтан да А. Байтұрсынов
оқыту ісінде ең басты құрал - оқулық екенін айтып, ал оқулық бойынша балалар сауаттарын қиналмай тез
ашуы үшін жазу тәртібі болуы керектігін айтқан [5].
Ахмет Байтұрсынов енгізген «Жазу тәртібі» термині «Қазақ жазба дүниесіне қажет алфавит» деген
ұғымды береді, яғни қазақ тілінің табиғи фонетикалық құрылымына сәйкес тілде бар дыбыстардың жеке
таңбасы болуы, сондай-ақ жазуда қазақ тілінің үндестік заңдарының сақталуы қажет екендігін ескертті. Бұл
пікірге қарсы шыққандар да болды, олар «түркі тілдеріне ортақ» бұрынғы жазу емлесіне қатысты үлгісін
сақтауды ұсынды. Бірақ А. Байтұрсынов және бірқатар зиялылар қолданып келе жатқан араб әліпбиіне қазақ
жазбалары үшін өзгеріс енгізу, яғни реформалау принципін ұсынды. Ол: «бір жөнменен жазылатұғын жазу
жоқ», жазғанымыздың қате, дұрыстығын айтарлық емле жоқ, оның жоқтығы қазақ тіліндегі дыбыстарға
арналған әріптер де жоқ» - деп жазғанда, қазақтарға қажет тек алфавит мәселесі ғана емес, соған тікелей
қатысты емле мәселесін де көтерді, оның әлі күнге жоқтығын айтты.
Бұл пікірсайысты «Айқап» журналынан «Қазақ» газеті іліп әкетті. А. Байтұрсыновтың қазақ жазуы үшін
жасаған әліпби жобасын қостай отырып, М. Дулатов жаңа әліпбиге ф мен х таңбаларын енгізуді ұсынады.
А. Байтұрсынов 1895-1909 жылдары Ақтөбе аймағының ауылдық мектептерінде бала оқытып жүрген
кездерінде араб әліпбиінің қазақ сөздерін дұрыс жазуға келгенде үйлесімсіздігін, онда қазақ сөздерінде
келмейтін дыбыстардың әріптері бар, бірақ қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне қажет дыбыс таңбаларының жоқ
екендігі, олардың қажеттілігі ойландырады. Сөйтіп қолданыстағы араб графикасын қазақ тілінің фонетикалық
қалыбына салып, артық таңбаларды ығыстырып, жуан дауыссыз деп аталатын араб тіліндегі таңбалардың
жуан-жіңішкелік оппозиттерін білдіретін «дәйекші» белгіні ойлап табады. Байтұрсынов бұл жобасын «Жазу
тәртібі» деген көлемді мақала етіп, «Айқап» журналының 1912 жылғы 4-5 сандарында жариялайды.
1929 жылы өз қолымен жазған орыс тіліндегі өмірбаянында «1901 жылдардан бастап бала оқытқан
кезімдегі бос уақыттарымда өз бетіммен білімімді толықтырдым, әдебиетпен шұғылдандым. Ал Орынборға
келгеннен кейін қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын зерттеуге кірістім, қазақ
алфавитін және емлесін ретке салып, жеңілдету жолында жұмыстандым. Қазақ жазба жұмысын бөгде
тілдік қажетсіз сөздерден арылтуға, синтаксистік құрылысын өзге тілдердің жағымсыз әсерінен тазартуға
әрекеттендім, қазақ прозасын жасанды кітаби сипаттан арылтып, халықтың сөйлеу тәжірибесіне икемдеу
үшін, ғылыми терминдерді жасауға кірістім және стильдік өңдеу үлгілерін көрсетумен шұғылдандым» деп
жазады [6].
А. Байтұрсынов мұраларын зерттеушілердің пікірлеріне қарағанда, оның ғылыми еңбектерінің қайқайсысының да ғылыми аргументтері мықты, тіпті бүгінгі күннің талабын да өтейтін құндылық екенігін
мойындайды. Әсіресе, оның қазақ тілінің фонологиялық табиғи белгісі – сингармония заңдылықтарына ден
қойып, дыбыстар жүйесін сингармофонемалар ретінде дұрыс тани білген білгірлігіне таңданыс білдіреді.
Сондай-ақ қазақ әліпбиін жасауда болсын, грамматикалық категорияларын зерделеуде болсын, А.Байтұрсынов
тіл біліміндегі парадигмалық жүйені ұстады. Парадигмалық жүйе дегеніміз - тіл бірліктерінің екі түрлі типін
бір-бірінің қарсысына қойып жүйелеу. Сондықтан қазақ әліпбиін түзуде дыбыстардың дауысты-дауыссыз,
жуан-жіңішке, қатаң-ұяң сияқты оппозиттерін негізге алған. Бұл бүгінгі ғылым биігінен қарағанда өте
дәлелді, дұрыс ұстаным болып саналады. Ғалым араб таңбалы қазақтың өз әліпбиін жасап, ғылым-білім
дүниесіне ұсынады.
1912 жылғы «Айқаптың» 9,10,11- сандарында «Шахзаман мырзаға» деген көлемді мақала жариялап, өзі
көп ізденіп, мектепте балалардың сауатын ашу кезінде іс-тәжірибеден өткізген алфавитін ғылыми-теориялық
негізде дәлелдейді.
Араб қарпімен жазылған Құранға да өзгерістер енгізуге, қысқартуға, өзге таңбаларды қосуға болмайды
деген діндар догматиктердің қарсылық білдірген мақалаларының болғанына да қарамастан, ауылдағы озат
ойлы мұғалімдер мен білімді адамдар тарапынан Байтұрсынұлының әліпбиі қолдау табады. Өз тұсында
Ахметтің батыл қадамына Қырым оқымыстысы Исмаил бей Гаспаралы мырза да тәнті болады, себебі
Гаспаралының өзі де Құранды жапон, ағылшын тілдеріне аудару барысында көне араб графикасындағы
таңбаларға қатысты кездесетін қиындықтардың баршылығын білетін, соған қарамастан Ахметтің бұқара
көпшіліктің қолы жететін тыңнан жаңа әліпби жасағанына ырзашылығын жасыра алмайды [7].
А. Байтұрсынов қазақ мұғалімдеріне арналған «Баяншы» атты кітабында: «Қазақ тілінде 24 түрлі дыбыс
бар. Оның бесеуі дауысты, он жетісі дауыссыз, екеуі жарты дауысты. Дауысты дыбыстар: ( اа), ( ﻭо), ( ﺆу), ﻯ
(ы), ﻩ,( ﻪе). Дауыссыз дыбыстар мынау: ( ﺐб), ( ﭗп), ( ﺖт), ( ﺝж), ( ﭺш), ( ﺪд), ( ﺭр), ( ﺯз), ( ﺱс), ( ﻉғ), ( ﻖқ), ( ﻚк),
( ﮔг), ( ﯔң), ( ﻞл), ( ﻡм), ( ﻥн). Жарты дауысты дыбыстар: шолақ ( ﯟу), һәм шолақ ( ﻱй).
Бұл дыбыстардың ішінде «қ» һәм «ғ» дыбыстары ылғи жуан айтылады. «К», «г», һәм «е» ылғи жіңішке
айтылады. Өзге 19 дыбыстың һәр қайсысы бірде жуан, бірде жіңішке айтылады. Егерде бұл 19 дыбыстың
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жуан айтылуы үшін бір белгі, жіңішке айтылуы үшін бір белгі керек десек, мысалы ( ﺖт), ( ﺱс) (Араб тіліндегі
жуан с, т таңбалары қатар тұруы керек еді, көрсете алмадық) сықылды, онда 19 дыбысқа 38 белгі керек болар
еді. Бұған дайым жуан айтылатын «қ» мен «ғ»-ны қосқанда, дайым жіңішке айтылатын «к», «г», «е»-лерді
қосқанда, бәріне 43 белгі (харіп) керек болар еді.
Араб әліппесінде 43-ке жететін қаріп жоқ. Өзге әліппелерді қазақ қабыл алмайды. Араб әліппесі қазақ
арасына дінмен бірге жайылған. Дінмен байланысқан әліппені тастап, қазаққа басқа әліппені алдыру – қиын
жұмыс. Бұлай болған соң, араб қаріптерін қазақ дыбыстарына жеткізу амалын табу керек. Араб қаріптерінің
түрін тым бұзып жіберсек, халық тағы қабылдамайды. Араб қаріптері қазақ дыбыстарына жетпесе, түрін
тым өзгертіп бұзуға болмаса, қалай амалын таппақ керек. Мұның амалы менің ойымша мынау: дауысты
дыбыстар сөздің жаны есебінде, дауыссыз дыбыстар һәм жарты дауысты дыбыстар сөздің тәні есебінде.
Тәнді қалай жан билесе, дауысты дыбыстар басқа дыбыстарды солай билейді; яғни дауысты дыбыстар жуан
айтылса, дауыссыз я жарты дауысты дыбыстар да жуан айтылады. Дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, басқа
дыбыстар да жіңішке айтылады. Сөздің тұтас жіңішкелігін білдіру үшін оның алдына дәйекші дейтін таңба
(  ) ﱢқою керек [8].
Өкінішке орай, Ахмет Байтұрсынов айқындап беріп кеткен әліпбидің қазақ даласындағы ғұмыры ұзақ
болмады. 1912 жылы қолданысқа еніп, 1929 жылы өз қызметін аяқтады. Себебі, енді қанат жайып келе
жатқан бұл жазу кең байтақ қазақ даласын қызыл империяның құшағында қалдырып, өзі шекара асып кете
барды. Бұл жазудың көзін құрту әрекеті Патша ағзамның заманында-ақ басталған еді. Дәлірек айтсақ, 1876
жылдарда-ақ патша қазақтардың арабша әліпбиін жойып, дереу орыс жазуына көшіру туралы жарлыққа
қол қойды. Жарлықты іске асыру үшін Ағарту министрі граф Толстой қазақтардың араб әліпбиін орыс
графикасына көшіру үшін Орынбор қаласында арнайы мәжіліс шақырып, нұсқаулар беріп, қазақ ағартушысы
Ыбырай Алтынсаринді осы іске пайдалануды тапсырды. Нәтижесінде ұлы ағартушы 1883 жылы кирилге
негізделген әліпбимен қазақтың қара домалақ балаларына дәріс беруді бастап кетті. Десе де, қалыптасып
қалған дала халқының қаткерлігін бірден өзгертуге отаршының шамасы жетпеді. Сондықтан біршама уақыт
қазақтарды өзге қаріпке үйретіп, артынан орыс жазуына көшіру үшін өтпелі әліпбидің рөліне латын жазуы
таңдалып алынған еді.
«Төте» жазу араб әрпінің қазақтағы баламасы екенін айттық, саны 100 миллионнан асатын Араб халқы
араб қарпімен өркениетін дамытып отыр. Түркі жұртының 90 %-ы баяғыдан бері араб әрпін пайдаланып
келеді. Әрқайсысының араб әрпімен жасалған хат мәдениеті бар. Төте жазу - оңынан жазылатын оң жазу,
компьютерде мүлде таңбаланбайды деп айта алмайсыз. Қазақ тілінің фонетикалық ыңғайына келтірілген
үлгісі Ахмет тұсындағы линотиптен бүгінгі таңдағы компьютерлік жүйеге көшкен түрі де қолданыста бар.
Кейбір дыбыстардың таңбасы жоқтарына таңба салынды, дыбысқа келтірілді. Сол сияқты жіңішкертуге
дәйекше белгі ойлап шығарылды. Айтуымызға да, жазуымызға да ыңғайлы және барлық ісімізді оңнан
бастауға дағдыланған халықпыз, сондықтан араб жазуы да оңнан бастап солға қарай тез әрі ыңғайлы
жазылады. Қазір көріп жүргеніміздей қытай жақтан келген ағайындардың жазуын қарасаңыз, кирилше жазып
отырған бізбен салыстырғанда, өте жылдам жазады. Бүгінде Қытай Халық Республикасында 1 миллион 300
мыңнан астам қазақ ұлты ғұмыр кешуде. Олар әлі күнге дейін алаштың ағартушысы А. Байтұрсынов негіздеп
қалыптастырған төте жазуды қолданады екен [9].
Сол себепті ұлттық руханиятымызды байыту мақсатында туыстас түркі халықтарының ежелгі мұраларына
ретрологиялық талдау жасап, зерттеу нысандарына тіс батыра алатындай қауқары бар бұл жазудың да өз
орнын белгілеу міндетіміз. Латын қарпі секілді жаппай көшпегенмен, өз бетінше шығысты танығысы келетін
ізденушілерге арнайы курстар ашылып, А.Байтұрсыновтың әліпбиі бойынша сауаттануына мүмкіндік берілсе
екен. Әр ауыздан естіген, талай жеке пікірлердің жүзігінен өткен деректердің төңірегінен шыға алмай,
бірінің айтқанын екіншісі қайталаудан арылып, зерттеу нысандарын түп нұсқадан іздеуге бет бұруымыз
әлдеқайда құндырақ. Қазіргідей жүз тілді де меңгеретіндей күн туған шақта қай тілдің де өзегінен итермей,
мүмкіндігінше жете меңгерудің жолына шындап кірісу орынды. Ең бастысы, бүгінгі таңда бар ауанымыз
батыс тілдеріне ауып бара жатса да, небір қаймағы бұзылмаған жауһарларымыздың жалпытүркілік шығыс
мәдениетінің өзегінде де көл-көсір екендігін ескерсек екен. Сондықтан жалпы түркіге ортақ өркениеттің
ғылыми-танымдық идеалдарына қол жеткізу үшін, ең болмағанда, А. Байтұрсынов ұсынған «төте» жазудың
алғашқы әліпбиін меңгерсек те артық болмас еді. Кемеңгер ғалым төте жазуды ұсына отырып, ұлт мүддесі
үшін латын қаріпінің де қолданыста болуына өз тұсында-ақ оң пікір мен ұсыныстар айтқан алғашқы адам
болатын. Қорыта келе, ағартушы ғалым өзегі-қазақ, қаңқасы-араб немесе латын болып жатса да, қазақ
жазуының сұлбасынан ұлттық рухтың есіліп тұруын көздеген болатын.
Әдебиеттер
1 Дыйканов К. Ахмет Байтурсуновдын казакча алифбеси. - Бишкек: Периодика, 1991.-3б.
2 Хасанова С. Қазақ жазуы мен оқуының бастаулары.-Алматы:Арда,200.- 264 б.
3 Қазақтың көне тарихы.- Алматы, 1993.- 36 б.
4 Жазу тәртібі// Айқап. 1991.- № 4 - 5.
115

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
5 Зиятов Ш. Бірге қозғалайық//Айқап.-1912.- №6, №8.
6 Байтұрсынов А. Ақжол. - Алматы, 1994.- 416-б.
7 Мұхамбетқалиева Р.Қ. Түркі-татар әдебиеті мен мәдениетінің көшбасшысы - И. Гаспринскийдің
туғанына - 160 жыл//«Зерттеуші-исследователь» ғылыми журналы. - Астана.-2011.- №З-4 (5960).
8 Байтұрсынов А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). - Алматы: «Ана тілі», 1992.
9 Тебегенов Т. Әріптестік байланыстың шынайы үлгісі// Ана тілі.-2013.-№42 (1196).
References
1 Dyjkanov K. «Ahmet Bajtursunovdyn kazakcha alifbesi». - Bishkek: Periodika,
1991.-3b
2 Hasanova S. Qazaq zhazuy men oquynyn bastaulary. - Almaty: Arda, 2007. - 264 b.
3 Qazaqtyn kone tarihy. - Almaty, 1993 .- 36 b.
4 Zhazu tәrtіbі// Ajqap. 1991. - № 4 - 5.
5 Ziyatov SH. Bіrge qozgalajyq//Ajқap. - 1912. - №6, №8.
6 Bajtursynov A. Aqzhol. - Almaty, 1994.- 416-b.
7 Muhambetqalieva R.Q. Tүrkі-tatar adebietі men madenietіnің koshbasshysy - I. Gasprinskijdің tuganyna - 160
zhyl//«Zertteushі-issledovatel’» gylymi zhurnaly. - Astana.-2011.- №Z-4 (5960).
8 Bajtursynov A. Tіl tagylymy (qazaq tіlі men oku-agartuga қatysty enbekterі). - Almaty: «Ana tіlі», 1992.
9 Tebegenov T. Arіptestіk bajlanystyn shynajy үlgіsі// Ana tіlі.-2013.-№42 (1196).
Статья посвящена изучению важной роли «тоте жазу» в исследовании общетюркского древнего наследия
и о его роли в истории казахской письменности. Также в статье рассказывается об употреблении новой
письменности «тоте жазу», которая была создана на основе арабской графики Ахметом Байтурсыновым.
Ключевые слова: «тоте жазу», арабская графика, древнее наследие.
This article discusses the importance of “Tote zhazu” in the study of ancient heritage and about the role in the
history of Kazakh literature. And report on the use of Arabic script in the Kazakh land, the “Tote zhazu” invented
Ahmet Baitursynov based on Arabic script.
Keywords: “Tote zhazu”, аrabic script, ancient heritage.
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«ҚҰТТЫ БІЛІКТЕГІ» КӨКБӨРІ БЕЙНЕСІ
Мақалада Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» еңбегіндегі Көкбөрі бейнесі талданған. Зерттеу нысанының
түпнұсқа мәтіні ретінде факсимилесі пайдаланылып, транскрипті және жолма-жол аудармасы берілген. Мәтіндік
талдаулар жасай отырып, орта ғасырлық түріктердің көркемдік ойлау жүйесіндегі Көкбөрі бейнесі қандай мағынада
қолданылғаны қарастырылған.
Кілт сөздер: Көкбөрі, Құтты білік, орта ғасыр әдебиеті, Жүсіп Баласағұн, бәйіт.

Түрік халықтарының әдебиетінде Көкбөрі бейнесінің алар орны ерекше. Ол Жүсіп Баласағұнның «Құтты
білік» еңбегінде де кездеседі. Бұған дейін көкбөрінің фольклордағы және өзге елдердің тарихи деректеріндегі
бейнесі зерттелгенімен, орта ғасырдан жеткен әдеби төл мұраларымыздағы образы қарастырылмады. Шетел
дереккөздері өзге ұлттың таным-түсінігі бойынша жазылса, фольклорлық мәтіндер ауыздан ауызға таралу
барысында түрленіп отыратыны белгілі. Ал, хатқа түскен төл жазбаларымызда түркі таным нақты сақталған
деуге негіз бар. Сондықтан, бұл зерттеудің мақсаты аталған образды Құтты біліктен іздеп, түркі танымдағы
бөрі бейнесінің мәнін ашу. Түпнұсқа мәтін ретінде аталмыш кітаптың факсимилесі пайдаланылып, мәтіндік
талдау жүргізіледі.
Жалпы бұл тақырыпты зерттеген ғалымдар «көкбөрі» бейнесін әртүрлі қырынан танытқанын байқауға болады.
Көпшілігі оны түрік әдебиетіндегі батырлықтың, ержүректіктің символы ретінде көрсетсе, Қытайдың ескі деректеріне
және ашина туралы аңызға сүйенген Гумилев түрк халықтарының шығу тегін бөрімен байланыстырады [1:23].
Ғалымдардың енді бірі «... көк бөрі тым әрідегі көне дәуірлерден бері қарай көптеген түркі тілдес халықтарда аса
қадір тұтылып табынатын киелі де қасиетті аң саналып келген» [2:296] деген пікір білдіреді. Орта ғасыр түріктерінің
көркемдік ойлау жүйесінде бөрі қалай бейнеленді? Атап айтқанда Құтты білікте қалай көрініс тапты? Жүсіп Баласағұн өз
еңбегінде «бөрі» сөзін он бес мәрте қолданған. Оның бірі тура, қалғаны батырлық пен дұшпанды бейнелеген ауыспалы
мағынада. Оларды сол қолдану мағынасына қарай бөліп, әрбірін жеке-жеке зерттеудің маңызы зор.
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«Бөрі» сөзінің тура мағынасында қолданылуы. Құтты білікте бас-аяғы 6645 бәйіт болса, соның біреуінде «бөрі» бейнесі аң ретінде тура мағынасында қолданылады. Ол Өгдүлміштің Күнтуды Елікке ақыл-кеңес
берген бөлімінде, яғни 5376-бәйітте айтылады.

(1- сурет) [3:194]
böri tilkü arslan adığ ya toŋuz; seniŋdin kutulmaz ölür aṽda tüz [4:534].
Бөрі, түлкі, арыстан, аю және доңыз сенен құтылмас, өлер ауға түсіп (ауд. Б.Нұриманов).
Мұнда түпнұсқа мәтін ретінде факсимилесі, түрік ғалымы Р.Р. Арат жасаған латын қарпіндегі транскрипті
және жолма-жол аудармасы қоса беріліп отыр. Орта ғасырдағы бөрі туралы танымның толық мәнін ашу
үшін оның маңызы зор. Мысалға алынған бәйіттің алдындағы және одан соңғы келген мәтіндерде көптеген
аңдар мен құстардың аттары аталады. Жалпы мағынасына қарағанда, Өгдүлміш ханға елге әділ заң орнатуға,
әділетті басқаруға, халықтың жағдайын жасауға көңіл бөліп, кеңпейіл болсаң, дүниедегі барлық игілік,
табиғаттың бар байлығы сізге келеді деп үгіт айтады. Сонда Жүсіп Баласағұнның бөрі сөзін аң ретінде тура
мағынада қолданылғанын көруге болады.
Бөрі бейнесі – батырлықтың символы. Бөрі бейнесі ертеден түрк халықтарының әдебиетінде
батырлықтың символы ретінде кеңінен қолданылды. Гумилев: «Түрік байрақтарына бөрінің басы алтынмен
әшекейленіп салынған» [1:23] деп, Көк түріктердің мемлекеттік туында бөрі бейнесі болғанын жазады.
Сүйінбай ақын өлеңіндегі «Бөрілі байрақ» сөзінің түп-тамыры осында жатыр. Көк түріктер бөріні туға жәй
бейнелей салмаған. Ол мемлекеттік деңгейде қабылданған идеологиялық маңызы зор үлкен шешім. Еліміздің
қазіргі мемлекеттік туында қыран құс қалай бейнеленсе, ол да солай. Ол кезде көк түріктер өздерін бөріге
теңеген. Өйткені, қасқыр күшті, ешқашан қолға үйренбейтін, ешкімге бағынбайтын еркін, азат және бірбіріне қастандық қылмайтын ұйымшыл аңның бірі. Бөрінің бойындағы осы қасиеттер сол кезде көк түрік
мемлекетінің басты идеологиясына айналды. Бұл ойымызды Күлтегін жазба ескерткіштеріндегі мәтіндер
қуаттай түседі. Онда: «Тәңірі күш-қуат бергені үшін Әкем – қағанның әскері бөрі іспетті еді, жаулары қой
іспетті еді» [5:174] деп жазылған. Мұнда түрк әскерінің батырлығын, батылдығын, ерлігін, өзге елге бағынбайтын азат екенін суреттеу үшін пайдаланылған. Дәл осы көркемдік ойлау жүйесі орта ғасырдағы Жүсіп
Баласағұнның «Құтты білік» еңбегінде де сақталған.

(2- сурет) [3:127]
Börimü bolur körgil itte kayar; udula işitse miŋ itler üni [4:344].
Итке бөрі бұрылар ма жолынан?!
Мың ит үнін есітсе де соңынан?! (6:366)
Бұл бәйіт (3422-бәйіт) Өгдүлміш пен Одғұрмыш арасындағы сұхбатта айтылады. Мұның алдындағы
бәйіттерде Өгділміш Одғұрмышқа діни теріс түсініктен қайтып, үйленіп, бала-шағалы болуды, халыққа
жақсылық жасауды, жауға шауып, ерлік көрсетуді айтады. Алайда, Одғұрмыш дүниенің баянсыз екенін
айтып, дүниені тәрк етуге, халықтан, қаладан ұзақтап, тауда үңгірде жалғыздықпен күн кешуге, бар өмірін
ғибадатпен өткізуге үгіттеп, былай дейді:

(3- сурет) [3:223]
kimi kodtı erse ay ersig urı; kerek bolsunı ıt kerek kök böri [4:613].
Егер, жеріп, сырт айналса – бітті өмір,
Көк бөрі де, бұратылған ит те бір! [6:587] (6194-бәйіт)
3422-бәйіттегі бөрі деп отырғаны тегі түрік – Одғұрмыш. Ал, мың ит, жалпы көп ит дегені оны үйленбеу,
дүниені тәрк ету, елді жаудан қорғамау секілді діни теріс ағымға үгіттеген сырттан келген миссионерлер.
Сонда Өгдүлміш сен бөрісің, бөрі біреудің жетегінде кетуге тиіс емес деп, оны қайрайды әрі тура жолға
шақырады. «Иттің иесі болса, бөрінің Тәңрісі бар» деген мақалдың да мазмұны мұнымен төркіндес. Өйткені,
ит кім көрінгеннің қолына үйретіледі әрі иесінің айтқанынан шықпайды. Ал, қасқыр ешқашан, ешкімнің
бұйрығына көнбейді, тек Тәңріге бағынады. Көк түріктердің өздерін бөріге теңеуіндегі тағы бір себебі,
ертеден оларға өзге халықтар билік жүргізбеген. Сондықтан, Көк түрік халықтары батырларын көкбөріге
теңеп, «көкбөрі» деп атаған. Бұл ойды 5378-бәйіттен аңғаруға болады.
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(4- сурет) [3:194]
kalıkta uçuğlı kara kuş yorı; seniŋdin keçümez aya kök böri (4:535)
Қара құс та самғап ұшқан көктегі,
Сенен қашып құтылмас, әй, көк бөрі [6:523].
Шығармада «әй, көкбөрі» деп, шығарманың бас кейіпкері Күнтуды Елікке қара айтылған. Ол – Қарахан
мемлекетінің ханы Бұғра ханның прототипі. Осы жерден түрік халықтары өздерін «көкбөрі» деп атағаны
айқын аңғарылады. Бұл бәйіт Өгділміштің Күнтудыға әскербасының, батырдың сипатын баяндаған бөлімде
кездеседі. Осы мазмұндағы тағы бір бәйітте былай дейді:

(5- сурет) [3:88]
toŋuz teg titimlig böri teg küçi; adığlayu azğır kutuz teg öçi [4:245].
Доңыздай табанды, бөрідей күшті, аюдай азулы және қодастай ашулы. (2311-бәйіт, ауд. Б.Нұриманов).
Бұлар батырлықты кейіптеу үшін қолданылған образдар. Сонымен бірге, «жауға шапқанда арыстан
жүректі, ұстасқанда ірбіз білекті болу керек» деген де суреттеулер кездеседі. Бұл образдардан түрік
халықтарының көркемдік ойлау жүйесінің ерекшелігі, құтты білік тілінің көркемдігі байқалады. Жүсіп
Баласағұн шығармасында батырлық образды бейнелеу үшін бөрі бейнесін бес мәрте қолданады. Оның
соңғысы Жүсіптің өзіне қатысты пікірі, яғни жігіттіктің өтіп, кәріліктің жеткен сәтін баяндауы. Сонда жас
кезіндегі ерлігін, мықтылығын аңсап, былай дейді.

(6- сурет) [7:194]
tilek arzu birle yügürdüm neçe men; kuturmış böri teg ajunnı ulıttım [4:645].
Тілек, қалауыммен жүгірдім неше мен; құтырған бөрідей әлемді ұлыттым (6542-бәйіт, ауд. Б.Нұриманов).
Бөрі образының батырлықтың символы ретінде бейнеленуі және батырлар бір-бірін «бөрі», «көкбөрі» деп
атауы түрік халықтарының көркем ойлау әлеміне тән қалыпты құбылыс. Ол кейінгі жыраулар поэзиясында
да кеңінен көрініс тапты.
Ау, бөрілер, бөрілер,
Бөрімін деп жүрерлер,
Һәр бірінің баласы
Алтау болар, бес болар,
Ішінде абаданы бір болар,
Абаданынан айырылса,
Олардың һәр біреуі
Һәрбір итке жем болар [8:43].
Шалкиіз жырларында сонау көне дәуірден бері келе жатқан дәстүр сабақтастығы үзілмей сақталған.
Алайда, көне дәуір жазбасынан бастап, жыраулар поэзиясына дейінгі жазба мәтіндерде шығу тегін бөрімен
байланыстыру немесе бөріге табыну идеясы орын алмағаны байқалады.
«Бөрі» образының жау, дұшпан мағынасында қолданылуы. Ұлан ғайыр далада көшпелі ғұмыр кешкен
халық түз тағыларынан сақтануға мәжбүр болды. Онымен қоса, негізгі шаруашылығы мал болғасын қасқырды
жау санауы да, күнделікті тұрмыстық қажеттіліктен туған заңдылық екені анық. Бұқар жырау жырларында
көрініс тапқан:
«Қой бітерде қотаншы ит,
Бөріге қой бермейді» [3:89] деген жолдар осының дәлелі бола алады. Сонымен қатар, құтты білікте
бөрі бейнесі дұшпан мағынасында 9 мәрте кездеседі. Соның төртеуі елдегі бейбітшілікті суреттеу үшін
қолданылады.

(7- сурет) [3:22]
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ilin itti tüzdi bayudı bodun; böri koy bile suvladı ol üdün [4:59].
Тәртіп орнап, жұрт байыды, білісті,
Бөрі мен қой бірге тұрып су ішті [6:115], (449-бәйіт).
Бұл бәйіт Күнтуды Еліктің сипаты айтылған бөлімде кездеседі. Оның елді әділ басқарып, халықты
байытып, бейбіт заман орнатқаны, соның себебінен елде бір-бірімен араз кісілердің де бір қазынадан ас
ішкені бейнеленеді. Бұл игілікті іске тек Қарахан мемлекеті емес, күллі әлемнің куә болғаны айтылады.

(8- сурет) [7:9]
Ajunka badı kör tükel kut kurı; kozı birle katlıp yorıdı böri [3:60].
Жаһан көрді, құты тасып, көктеді,
Қозы-лақпен бірге өрді көк бөрі [6:116], (461-бәйіт).

(9- сурет) [3:45]
kutuldı bodun kitti emgekleri; kozı birle katlıp yorıdı böri [4:121].
Құт дарыды, өсті халық өрісі,
Бірге жусап өрді қозы, бөрісі [6:168], (1040-бәйіт).
Немесе:

(10- сурет) [3:115]
Tirildi bir ança yorıdı bu yaŋ; böri toklı birle kozı boldı teŋ [4:317].
Осы күйде күн өткізді кенелді,
Бөрі менен қозы, тоқты теңілді [6:341], (3096-бәйіт).
Бұл төрт бәйітте де қарама-қайшы екі образ бөрі мен қозы қатар алынып, екеуінің ынтымақта жүруі, бір
ыдыстан су ішуі – елдегі бейбітшіліктің символы ретінде көрсетіледі. Сонымен қатар, елді сыртқы жаудан,
ішкі дұшпаннан қорғау және халықтың амандығы үшін қырағы болу керектігін айту барысында да бөрі
бейнесі қолданылады.

(11- сурет) [3:58]
kapuğda tirildi kalın aç böri; ay ilig koyuğ ked küdezip yorı [4:158].
Есігіңнің алдында аш бөрілер пайда болды.
Әй, Елік, қойыңды жақсылап күзетіп жүр (ауд. Б.Нұриманов), (1413-бәйіт).
Немесе:

(12- сурет) [3:187]
kalın aç böriler yığıldı saŋa; koyuğ ked küdezgil ay ilçi toŋa [4:515].
Қалың аш бөрілер жиналды саған; қойыңды жақсылап күзетіп жүр,
Әй, Ел батыры! (ауд. Б.Нұриманов), (5164-бәйіт).
Бұл бәйіттер құтты білікте Өгдүлміш пен Күнтудының арасындағы сұхбатта кездеседі. Онда әскер мен
оны басқарған әскербасыларға қойылатын талаптар туралы сөз болады. Жүсіп Баласағұн олардың жауға
шапқанда батыр, ержүрек болу керектігін баяндағанда бөрі бейнесін жау, дұшпан ретінде қолданады.

(13- сурет) [3:102]
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üçünçi kür ersig er ol toŋ yürek; yağıka börike bu ersig kerek [4:283].
Үшіншісі – ер жүрек батырларың,
Жау, бөріге салатын жасындарың [6:308], (2705-бәйіт).
Немесе:

Және:

(14- сурет) [3:187]
er at kaldı emdi saŋa tapğuçı; yağıka börike bu ol yortğuçı [4:555].
Әскер қалды енді ісіңе ұстарға,
Қарсы жортар бөріге де, дұшпанға [6:540], (5591-бәйіт).

(15- сурет) [3:202]
yağıka börike itinsü tolum; adaşka bolup öz yağıka ölüm [4:555].
Бөрі, жауға күш қаруын сайлатқын,
Досқа дос боп, жауды өлім боп жайратсын [6:540], (5594-бәйіт).
Жоғарыда келтірілген мәтіндерге қарап, Жүсіп Баласағұн «Құтты білік» еңбегінде көкбөрі бейнесін нақты
бір мағынада емес, батырлықтың да, жаудың да бейнесін кейіптеуде қолданады. Бұдан түрік халықтары
әдебиетінің тілі бай, шығармашыл тұлғалардың қиялы кең екенін аңғаруға болады.
Көкбөрі бейнесі ескі түрік аталарымыздың өз қолымен жазған төл мұраларымызда кеңінен көрініс
тапқан образдың бірі. Оның Көк Түрк дәуірінен жеткен жазба ескерткіштер мен орта ғасырдағы Құтты
біліктегі мағынасында алшақтық жоқ, мазмұны төркіндес. Оның кейінгі жыраулар поэзиясында да жалғасын
тапқаны байқалады. Яғни, кейде батырлықтың, кейде дұшпанның орбазын кейіптеу үшін қолданған әрі түрк
батырларын «көк бөрі» деп атаған. Сондай-ақ, қасқырдың бойындағы қайсарлық, батырлық және қандасына
қас қылмайтын қасиеттері мемлекеттің басты идеологиясына айналған. Алайда, аталған төл жазбаларымызда
түрк халықтарының шығу тегі бөрімен байланыстырылмаған. Сондай-ақ, бөріге табыну мағынасындағы
мәтіндер кездеспейді.
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В данной статье анализируется образ Кокбори в поэме Жусупа Баласагуна «Кутадгу билик». В качестве
объекта исследования использованы факсимиле поэмы, транскрипции и подстрочный перевод. В текстовым
анализе рассматривается символы образа Кокбори в художественном мышлении средневековых тюркских
народов.
Ключевые слова: Кокбори, Кутадгу билик, средне вековый литературе, Юсуф Баласагуни, баит.
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In this article analyses the image of Kokbori in Kutadgu bilig Yusup Balasagun’s poem. The facsimile of the poem,
transcriptions and subscript translation were used as an object of the study. The text analysis deals with symbols of
the image of Kokbori in the artistic thinking of medieval Turkic people.
Key words: Kokbori, Kutadgu bilig, Middle Ages Literature, Yusuf Balasaguni, poem.

ӘОЖ 801.81

ПАНГЕРЕЕВ А.Ш.
филол. ғыл. докт., профессор. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ.
ТОПОНИМДЕРДІҢ ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР ТҰЛҒАСЫН АНЫҚТАУДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ

Мақалада эпос батыры болып саналып келген Қобыландының тарихта болғандығы зерттелген. Оған нақты
деректер келтіріп, батырдың өмір сүрген дәуірі, соғысқан дұшпандары, жерленген жері аңықталған. Оны аңықтау
үшін бұдан бұрынғы зерттеулер, жыр мәтініндегі топонимдердің қолданысы, археологиялық, антропологиялық
мәліметтер пайдаланылған.
Кілт сөздер: Қобыланды батыр, эпос, аңыз, эпостық кейіпкер, тарихи тұлға, тұтастану, топоним.

Қазақта ел қорғаған батырлар көп. Көп болуы заңды, себебі жер көлемі орасан үлкен. Осынау ұланғайыр
өлкеге көз тікпеген жат жұрттықтар кемде-кем. Жер үшін болған сондай соғыс, қақтығыстарда талай
жауынгер ердің аты шықты, халық батыр деп атап даңққа бөленді. Алайда олардың көбі тарих қойнауында
кетті, есімдері бірте-бірте ұмытылды, ұрпақтар алмасты.
Жас ұрпақтың жадына бұрынғы өткен бабалардың ерлік істері салынбады, әсіресе кеңес өкіметі
кезінде бұл мәселені көтеруге ерік берілмеді. Сол себепті ұлттық рух бәсеңси бастады, бірақ жойылмады.
Жойылмаған себебі тарихи жадыны үнемі жаңғыртып тұратын, ұлттық рухты түрткілеп оятып тұратын
халықтық шығармашылық өнер бар. Бұл шығармашылық өнердің үлкен бір саласы – батырлық жырлар. Ел
өзінің қорғаны болған, жауды қайтарған, дұшпанын мұқалтқан батырларының ерлік істерін жырға қосқан.
Оларды айбарлы, қуатты, қаһарлы қылып көрсету үшін әсірелеп суреттеген. Осындай көркем тілмен,
ерекше ақындық шабытпен жырланған батырлық эпостың бірі – «Қобыланды батыр» жыры. Бұл жыр бүкіл
түркі жұртына кең тараған жыр.
Эпос қаһармандарының бітім-болмысы, жауға аттаныс сапары, салған сұрапыл соғыстары, немесе оның
астындағы сәйгүлігінің мифтік сипатта көрінуі, алған жарының керемет ақылдылығы, болжағыштығы,
батырға деген қамқорлығы алдымен жырлаушының, кейіннен жырды орындаушының халықтың арманаңсарынан алған кестелі тілінің өрнегі деп есептеуге болады. Көркем шығармашылық бұған ерік бере
алады. Оның үстіне жырды орындаушы тыңдарманның делебесін қоздыру арқылы өзі де шабыт алып
отырады. Эпостың өміршең болатындығының бір кепілі де осы. Сонымен эпостың түп негізінде тарихи
шындық жатыр дейміз. Тек ол көркемделген шындық. Орындаушылар тарапынан эпос оқиғасын үлкен
пафоспен жырлау үшін ішінара өзгерістер енгізілген шындық. Әр дәуірде өмір сүрген жыршы эпосты өз
дәуіріне қарай икемдеп жырлаған шындығы. «Қобыланды батыр» жыры бір ғасырдың жемісі, немесе
бір тарихи кезеңде туған жыр емес, оны жырлаушы ақын, жыраулар эпос дәстүрі бойынша жыр
сюжетіне өз дәуірінің суреттерін кірістіріп, толықтырып отырған. Соның нәтижесінде аталмыш жыр
көне дәуірден басталып 19 ғасырға дейін жеткен. Және де жырдың көп нұсқалы болу себебі де
осындай ерекшелігінен деп білу керек.
Бұл жөнінде академик С.Қасқабасов: «Қобыланды батыр» сюжеттік құрамы жағынан бірнеше қатпарды
және әр заманның көрінісін қамтиды. Мұнда адамзаттың алғаш рет қауымдасып өмір сүрген шағындағы
анимистік, тотемистік нанымдар мен ұғымдар көмескі елес түрінде сақталып, көркемдеуіш құрал қызметін
атқарады. Мысалы, дүниедегі нәрсенің бәрінің жаны бар, олар да адам тәрізді өмір сүреді, сөйлейді деген
анимистік ұғым бұл жырда Тайбурылдың ерекше екенін айту үшін әдемі көркемдеуіш құрал ретінде
қолданылып, тыңдаушыға зор әсер етеді [1.139]. Тайбурылға тіл бітуі, оның Қобыландыға қысылғанда
қайрат бере сөйлеуі осыны аңғартады. Жыр сюжетінің күрделі болуы оны жырлаған ақындарға да тікелей
қатысты екендігі рас. Себебі әр заман бұрыннан белгілі, көпшілікке танымал болған дүниелердің өзін қайта
қарап ой елегінен өткізуге, өз түсінігі мен ұстанымдарына сәйкес бағалап тануға құқылы. Осы көзқарас
тұрғысынан қарағанда бұрын қаншама зерттелініп келсе де Қобыланды батырға байланысты анықтық
енгізуге сұранып тұрған мәселелер бар. Алдымен жырдың қай дәуірге жататындығын, Қобыландының өзі
туралы, тарихта болған болмағандығы, неліктен қарақыпшақ аталғандығы туралы анықтау керек.
Бұл күрмеуі мол мәселені алғаш ғылыми негізде көтеріп, жырдың шығу уақытын ХV ғасырға
жатқызған М.Әуезов болды. Сонымен бірге ол Қобыландының өмірде болған, болмағандығы туралы
нақты деректер береді.
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
«Орынбор архив комиссиясының мағлұматы бойынша Елек қорғанынан Ойылға қарай жүретін қара
жолдың үстінде Қобыланды деген бекет барлығын, соның жанында Қобыландының бейіті деген бейіт
бар екендігін және де сол маңайдың қазағы Қобыланды жайынан ескілікті әңгіме айтатындығын жаза
келіп, бұл – Қобыландының болған адам екендігіне бір дәлел» [3,64-б.], – деп атап көрсетеді. Автордың
бұл айтып отырғандарының бәрі Ақтөбе облысы, Қобда ауданындағы жерлер, яғни Ешкіқырған тауының
етегіндегі, Ешкіқырған өзенінің ұлы Қобдаға құятын маңындағы, ертеректе дәстүрлі Орынбор-ТұзтөбеОйыл керуен жолының бойындағы жерлер. Бұл мекендерді ел әлі күнге дейін қоныстанып отыр. Байырғы
атаулары да сол күйінде.
Қобыландының тарихта болғандығына осы маңайда сақталған батырдың заттық белгілері: қылышын
қайрады дейтін қайрақ тасы, ұран төбелері және бүгінгі күнге дейін мағынасы бұзылмай аталып келе жатырған
сол маңайдағы жер-су атаулары куә бола алады. Бұндай куәліктердің қатарына Қобыландының Жиренқопада
жерленгендігін, қызыл қыштан қалап салынған бейітінің болғандығын айтуға болады.
Қобыландының тарихта болғандығына тағы бір дәлел бертін уақытқа дейін осы Жиренқопадағы ауылдық
кеңестің, пошта бекетінің Қобыланды атымен аталғандығы.Қалай болғанда да осы өңірде Қобыландының
ізі сайрап жатыр. Ең берік және ең айқын дәлел кезінде қызыл кірпіштен салынған мазары болса, тағы бір
айғақтары жоғарыда айтқан қарауыл қарайтын төбесі.Айта кететін бір жайт Қобыландының ұран төбесі біреу
емес, бірнешеу. Қобыландының бейітіне археологиялық және этнографиялық зерттеулер жүргізген ғалымдар
бұл жөнінде былай дейді: «Жалпы Қобыландының қарауыл қарайтын төбесі жалғыз емес. Жиренқопа ауылының
төңірегінде орналасқан көне обалардың барлығы дерлік осы қарауыл қарайтын төбенің міндетін атқарған.
Бесоба деген атаулармен қалған. Бұл Бесобалар б.з.д. V-IV ғғ. Сармат жәдігерлері болып табылады».
Қобыландының қай кезеңде өмір сүргендігіне екінші бір үлкен дәлел – оның арғын Дайырқожа
(Ақжол) биді өлтіруі. Бұл жөнінде Шәкәрім Құдайбердіұлының шежіресінде [4, Б.21-22.] және М.Тынышпаев [5, 76-б.], М.Әуезов [3, Б.65-66.], Ә.Бөкейханов [6, 300-б.], М.Ғабдуллин [7, 214-б.], Ж.Тілепов [8,
Б.52-54.] еңбектерінде атап көрсетіледі. Бұл деректер негізінен Шәкәрім шежіресіне сүйене айтылған.
«Қарақыпшақ Қобыланды» атты сын зерттеу мақаласында Ә.Бөкейханов Әбілқайыр мен Әз Жәнібек
заманын 1450-ші жылдар деп көрсетіп, «бұған қарағанда Қобыланды ХV ғасыр ортасындағы жігіт болады»
[6, 300-б.], – дейді. М.Әуезов пікірі де осындай: «Жоғарыда Дайырқожаның өлімі үстінде айтылған өлең
Әз Жәнібек, Әбілқайыр ханның заманында ноғайлы қазақ бірлігінің тұсында болған делінеді. Қобыланды
сол заманның адамы болса, онда ХV ғасырдың орта кезінде өмір сүрген болады» [3, 66-б.], – деп көрсетеді.
Осы деректі өз еңбегінде М.Ғабдуллин де келтіріп, бұл аңыздың қаншалықты шындыққа дәл келетінін
және осында аталған Қобыландының Әбілқайыр ханның тұсында болған-болмағанын анықтарлық дерек
жоқтығын, Елек бойындағы моласының, Қобыланды бекетінің эпостағы «Қобыланды батырға» арналып,
салынғандығының да дерегі әзірге жоқ екендігін, оған себеп ХІІ-ХІV ғасырларда майданда өлген адамға
соғыс кезінде бейіт салу ғұрпының болмағандығын, немесе ол ескерткіштер бертін келе соғылуы мүмкіндігін
айтады. «Бәлкім ол ескерткіштер Қарақыпшақ Қобыланды батырдікі болмауы да мүмкін дей келе, ғалым:
«Олай деу себебіміз ХVІІІ ғасырда кіші жүзде Қобыланды деген батыр болған. Оны халық бала Қобыланды
деп атаған. Жоғарыда аталған ескерткіштер осы соңғы Қобыландыға арналуы да мүмкін», – деп соны пікір
айтады [7, Б.214-212.]. «Қобыланды батыр» жыры бойынша іргелі зерттеу жүргізіп, кезінде докторлық диссертация қорғаған ғалымның бұл пікірі барынша назар аударуды қажет етеді деп білеміз.
Өйткені, Дайырқожа өлгеннен кейін Қарақыпшақ Қобыландыға елден жырақтау жерге кетуге тура келгендігі белгілі. Қалай болғанда да Қобыландының бейіті жырда айтылатын «жаз жайлауы – Көздікөлде, қыс
қыстауы – Қараспанда да емес» сияқты.Бұл пікірдің негізі бар екенін басқа зерттеушілер еңбектерінен де байқаймыз. Қараңыз: «Бүгінгі Ақтөбе облысын жайлаған кіші жүз руларының кешегі көш жолдарын ескерсек, біз
іздеген Қараспан бұл емес. Қобыланды қыстаған Караспан Сырдың төменгі ағысындағы немесе Арал теңізінің
шығыс, оңтүстік-шығыс (бүгінгі Қарақалпақ жері) жағындағы қыстау жердің жай бір атауы болып шығуы
мүмкін. [14,67.].Авторлар бұған дәлел ретінде «жаз жайлау Көздікөлді» алдыға тартып, Көздікөлдің Ойыл
ауданы (Ақтөбе облысы) Қаратал ауылының маңындағы Қобыландының жайлауы болғанын айтады. Бұлай
дегенде олар археологиялық қазба жұмыстардың нәтижесінде бұл жерден көк сырлы (глазурь) кірпіштері
бар мазар қирандыларын тапқандығын жаза келіп, ендеше бұл хан ордасы болған жер деп анықтайды. Аңыз
бойынша Қобыландының шибанид Әбілхайырдың батыры болганын ескере келіп, бұл жер осы Әбілхайыр
ханның жаз жайлауы болуы мүмкін деп байлам жасайды. Жыр мәтінінде Қобыландыны Қобда өңіріне алып
келеді: 		
...Ұлы Қобда бойында, 		
«Қалмаққырған» деп атайды,
		
Қобыландының моласы,
Неше бір биік оба бар.
		
Ажалға кімнің шарасы,
Халық аузынан есіттім,
		
Салынған белгі тамы бар,
Бөкенбайдың зираты
		
Бұрыннан қалған жоба бар.
Сол маңайда және бар, - [9,255.]. -деп айтылады.

Демек, жыр мәтінімен Жиренқопадағы 1969 жылдары Қобыландының сүйегі деп антрополог Н.
Шаяхметов қазып алып кететін Қобыландының бейіті тұрған жер сәйкес келеді. Оның үстіне бұл
кіші жүздегі Қобыландының соғысып жүрген жауы – қалмақтар. Ал Қарақыпшақ Қобыландының
соғысатындары – қызылбастар.
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Осы мәселе жөнінде Қ.Жұмалиевтің пікірі ерекше. Ол өзінен бұрынғы зерттеушілердің «Қобыланды»
жырындағы оқиға қай жерде болып, ондағы күрестің кімге қарсы жұмсалғанын және дәуірін қате түсінуін
негізгі кемшіліктері деп білді. Ғалым айтады: «Ол кездегі пікір айтушылар жырдағы оқиғаның дәуірін ХVІ
ғасырда деп шамалады да, оның шығуын Иван Грозныйдың Қазанды жаулап алуымен байланыстырды.Біздің
кейбір әдебиетшілер бұл жыр Қазан оқиғасымен емес, қызылбастың Қазан ханының қыпшақ-қият елдеріне
жасаған шабуылымен байланысты алып қарауымыз керек деген пікірді алғашқы рет ұсынды [10, Б.39-40.].
Ал, О.Нұрмағанбетованың Қазан хан жөніндегі пікірі басқаша. Ол былай деп жазады: «Тарихи деректердің
негізінде тағы да екі мәселе анықталып отыр. Жоғарыда айтқанымыздай, тарихи Алшағыр – ұлық Мұхамедтің
немересі. Ал Ұлық Мұхаммед Қазан хандығы династиясының негізін салған. Оның баласы Махмутбектің
тұсында Қазан хандығы жеке мемлекет ретінде өмір сүріп, күшейген болатын. Алшағыр, міне, осы Махмутбек
ханның баласы еді. Қазан ханының есімінің астарында нақты тарихи тұлға – Қазан ханы, Алшағырдың әкесі
Махмутбек тұрған жоқ па екен деген ой туады. Қадырғали Жалайыридың айтуына қарағанда, Алшағыр Керей
мен Жәнібек бастаған ру-тайпалар Әбілхайырдан бөлініп шыққаннан кейін ғана ұлыс билігін қолына алған.
Эпоста мұндай бөлінуді анық көрсететін мотив жоқ. Қазақ хандығының тарихында шешуші рөл атқарған бұл
уақиғаның эпосты тудырушылардың назарынан тыс қалуы мүмкін емес. Ендеше «Қобыланды батыр» эпосы
1465 жылы Қазақ хандығының құрылуына дейін дүниеге келді деуімізге негіз бар» [11, 3-б].
Бұл пікірден көріп-байқайтынымыз: Қарақыпшақ Қобыландының соғысып жүрген дұшпаны анық
қызылбас, заманы ХV ғасыр болып шығады. Демек, Ақтөбе жеріндегі Қобыланды Қарақыпшақтағы
аттасынан беріректе өмір сүргенге ұқсайды. Олай дейтініміз, қалмақтар шабуылы басталғанда алты
Алаштың бірі түрікмендерден көмек сұрап барған Естанай ақын айтыпты деген ел аузында мынадай
сөздер бар:
«Келіп тұрмыз хабарға, 		
Алла оңынан бастаса,
Батырлар айтқан сөзімен. 		
Кезігіп Құнық қырынан,
Кек алмай аттан түспейміз,
Төтесінен бас салса.
Биылғы жаз, күзімен. 		
Дәулет келді кезігіп,
Шойын қара балтасы, 		
Кең өткелден ат салса.
Қобыланды батыр айқасса ,
Жермен жексен қылмай ма
Қалмақтың берер сазайын .
Алты алашы аттанса...» 		
Өлеңде аты аталған Құнық–Сейтқұлұлы Жалаңтөс батырдың шын аты, кіші жүздің төртқара руынан,
ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда қазақ жерін сыртқы жаулардан босатуға үлкен үлес қосқан қайраткер, атақты Әйтеке
бидің үлкен атасы екендігі тарихтан белгілі. Егер Естанай ақынның сөздері дұрысқа келсе, екінші Ақтөбелік Қобыланды Жалаңтөстің замандасы, осыдан 360-410 жылдар бұрын өмір сүрген адам болып шығады.
Жоңғарлардың қазақ жеріне шабуылды бастағаншағы да осы мезгіл. Соған қарағанда екінші Қобыланды
дүниеге Қарақыпшақ Қобыландыдан бір жарым, екі ғасыр кейін келген тәрізді [12, 38-б.].

Еділ қалмақтары мен қазақтар арасындағы соғыстардың куәсі – Ақтөбе облысының Темір мен Қобда
аудандары және Орынбор облысына қарасты Тұзтөбе ауданының шекарасындағы «Қалмақ қырғандар».
Еділ қалмақтары осы жерлерден әрі аса алмай, кері шегінгенге ұқсайды. Екінші «Қалмақ қырған»
Қобыланды моласынан көп қашықта емес. Қобыланды жырының Мұрын жырау айтатын нұсқасында
Қобыландының елі ноғайлармен аралас тұрған, Жиренкөлді (суалып, Жирепқопа болған жер),
Ешкіқырған тауын мекен қылған. Соған қарағанда екінші Қобыланды М.Ғабдуллин атап көрсететін
«бала Қобыланды» болса керек.
«Қобыланды батыр» жырының барлық варианттарын зерттеп қарастырған О.Нұрмағанбетова: «Қобыланды батыр» жыры бір ғасырдың жемісі, бір дәуірдің ғана туындысы емес, жыр мазмұнында көне
дәуірден бастап, ХІХ ғасырдың басына дейінгі халық өмірінің сан кезеңдерін бейнелейтін оқиғалар
кездеседі. Жырдың ең көне түрі бізге жетпеген «Қобыланды батыр» жырын жырлаған ақын, жырау,
жыршылар өзі өмір сүрген дәуір тұрғысынан толықтырып, өңдеп, әрлеп отырған. Сондықтан да
«Қобыланды батыр» жыры көп вариантты жыр. Бізге талай ғасыр талқысына түсіп, талай ақынжыраулардың өңдеуінен өткен кейінгі нұсқасы ғана мәлім» [11, 415-б.], - деп атап көрсетеді.
Бұл мәселені өз еңбегінде С.Қасқабасов та қозғайды: «Қобыланды батыр» жырында нақты бір
тарихи оқиға суреттелмейді. Мұнда бірнеше дәуірдің сығымдалған сұлбасы көрсетіледі. Мәселен,
Қобыландының қызылбастармен соғысы – орта ғасырлардағы қият-қыпшақтар мен ирандықтардың
және оғыздардың бір-бірімен әрқилы қарым-қатынаста болғанынан елес береді. [1.140]. С.Қасқабасов
қалмақ пен қазақтың ұрыстары, негізінен XVI-XVIII ғасырларда болғаны белгілі дей келе: «Олай
болса ІХ-ХІ ғасырлардағы қызылбастармен соғысып жүрген Қобыланды енді XVI-XVIII ғасырларда
қалмақтармен қалайша соғысты? Бұл жерде жалпы фолклорға тән тарихи тұтастану заңдылығы әсер
етіп тұрғанын айту керек. Бұл заңдылық бойынша, эпоста әр дәуірде болған оқиғалар мен тұлғалар
араласып жүреді. Бұлай болуының себебі – халық қандай бір ауыртпалық басына түскенде бұрынғы
батырлар туралы әңгіме-жырды қайта түлетіп айтады. Сол тұста ескі мен жаңа араласып кетеді. Мұны
біз бүкіл қазақ фольклорынан да, «Қобыланды батыр» жырынан да көреміз» [1.140], - деп түйіндейді. Батырдың эпикалық бейнесі осылайша көрініс тапса, тарихи тұлғасын анықтайтын басты белгі
123

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

– Ақтөбе жеріндегі Жиренқопа топонимі. Өйткені осы елді мекенде Қобыланды жерленгені қазір
тарихи шындыққа айналып отыр. 2008 жылы батыр жерленген осы жерде тарихи- мемориалдық
кешен ашылып, қазіргі танда туристік бағдарламаға еніп, жұмыс істеп тұруы осының айғағы.

Жиренқопаның неге бұлай аталу себебі де көңіл аударарлық. Топонимнің этимологиясы халықтық
пайымдауларда Қобыландының жылқысына байланысты айтылады. Топонимикада жер-судың кісі есіміне
айналып қойылатындығы, немесе керісінше кісі есімінің топоним түрінде таңбаланып аталатын өзіндік
бір заңдылықтары бар. Мысалы, осы күнгі Мұғалжар (Ақтөбе облысы) ауданы Жұрын станциясының
түбінде «Естемес» атты тау жотасы бар. Сол «Естемес» тауын жергілікті тұрғындар қара қыпшақ
Қобыландының тебіндегі жылқысын бағатын бас жылқышысы Естемес құлмен байланыстырады. Аңыз
бойынша осы Естемес тауының күнгейі мен теріскейіне қаптап жайылып жататын Қобыландының
көп жылқысынан бір жирен айғырдың үйірі бөлініп қашып, қуғыншыға қайыру бермей, желдеп кетеді.
Соның ізін кесіп, жоқшылап соңынан еріп келген Қобыланды желдеген жылқыны қазіргі Қобда ауданының
территориясындағы бір көлге келіп жусап тұрған жерінен табады. Сондағы «Жирен айғырдың үйірі келіп
тоқтаған көл» кейіннен эллипсистік жолмен қысқару арқылы ықшамдалып, «Жирен көлі» атанған деседі.
Ал бергі замандарда көлдің суы тартылып, орнын қамыс-құрақ, қоғажай басып кеткендіктен жұрт оны
(көлтабанды) «көл» демей, «қопа» деп атап кетсе керек. Сөйтіп топоним сол жерде құрылған «Жиренқопа»
елді мекенінің аты болып картаға түскен. Қобыландының қызыл қыштан қалап салынған бейіті де сол
аймақта. Қазір ол жерге үлкен кесене салғандығын айттық. Қобда ауданы Сарыбұлақ ауылының маңында
«Қобыландының ұран төбесі» аталатын төбе де бар [12.96].
Ал, зерттеуші С.Қондыбай өзінің «Қобыланды батырдың үш ғұмыры» атты мақаласында «белгісіз
жырау XV ғасырда осы Ақтөбе-Орынбор аймағында өмір сүрген, ноғай арасындағы қыпшақтан шыққан
Қобыланды деген батырға арнап жыр шығарады. Ал, жырдағы оқиға желісінің бір бөлігіне қарап, реалды
Қобыландыны XV ғасырдың аяғында өмір сүрген, ноғай елінің билеушісі Мұсаның баласы Алшағырмен
тұстас болып, оның қарсыласы болған адам екендігіне ден қоюға болады. Яғни, бүкіл жырдағы реалды
Қобыландыға қатысты тарихи ая осыған меңзейді. Бүгінгі Ақтөбе облысының Қобда ауданындағы Елек
бойындағы Жиренқопа деген жердегі Қобыландының бейіті – нақ осы Қобыландынікі деп есептеуге
болады. Жырдың шығуына себепкер, түрткі болған да нақ осы жерде жатқан Қобыланды [ 13,142 б.].
Қобыланды бейітінің дәл осы жерде екендігі туралы «Древности Киргизской степи и Оренбургского края»
атты енбегінде Кастанье де атап көрсетеді. [14, 17 б].
Бейтінің осы жерде болуы және ұстасқан дұшпаны Алшағр болуы да біраз нәрсенің бетін ашатындай.
Бұл туралы Қ.Жұмалиев: «Қобыландының» барлық варианттарында дерлік басты үш қаһарманның
аттары өзгермейді: Қобыланды, Құртқа, Алшағыр. Эпостағы негізгі тартыс Қобыланды мен Алшағырдың
арасында болғандықтан, бұл екеуінің аты бар қазақ ақындары жырлаған «Қобыланды» эпосының бәрінде
бірдей кездесуі оқиғаның негізінде бір тарихи шындық жатқандығын аңғартады [10, 47-б.] деп айтады.
Бұл пікірдің уәжді екендігінің айғағы ретінде біз Жиренқопадан (Қобыланды бейіті тұрған жер)
төтелей салғанда елу, алпыс шақырымдай жердегі қазіргі Батыс Қазақстан облысына қарайтын Аққұм
елді мекенінде Алшағыр қаласының орны бар екендігін, сол жерде әлі күнге дейін сақталған қаланың
сәнді қақпасының бір бөлігі тұрғандығын атар едік.
Сонымен біз жырды ноғайлы дәуірінің соңын ала беріп туған деп есептейміз. Атағы дүрілдеген
ноғай ордасы 1550-1560 жылдардағы өзара соғыстардың әсерінен ыдырап, үш бөлікке бөлінгені белгілі.
«Қобыланды» жыры осы тарихи кезеңде туса керек. Себебі қандай да болмасын шығармашылық туынды
белгілі бір тарихи оқиғаның үстінде емес, одан бері де, уақыт өте келе жарыққа шығатыны белгілі.
XVII ғасырдан бастап жан-жаққа шашырап, жаңа замандық жұрттарға сіңіп кеткен «алтыауылдық
ноғайлармен» бірге олардың эпостары мен аңыздары да, оның ішінде «Қобыланды» жырының қазақ, өзбек, қарақалпақ, ноғай варианттары қалыптаса бастады. Сонымен бірге «Қобыландының моласы» да әр
аймақтарда «пайда бола бастады». Өзбекстандағы және Ұлытау-Сарысу өңіріндегі Қобыландының «молалары» - осындай үрдістің ескерткіштері болып табылады. XV-XVI ғасырларда басқа да реалды, жергілікті
«Қобыландылар» болған да шығар. Сондықтан кейінгі заманның жыр жады барлық Қобыланды атаулының
бір тұрпат ретінде қарастыратын болды [10,142 б.], - деген С.Қондыбайдың пікірі дұрысқа келеді. Расымен
де бірнеше ғасыр бедерін қамтып жатқан айтулы Қобыландылардың ерлік істері бір Қобыландыға телініп,
идеялизациялана жырланған деп білеміз.
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В статье речь идет о Кобланды как о личности, считавшийся в истории эпическим героем. Приведены факты о периоде жизни батыра, его врагах, месте захоронения. Для этого были использованы ранее
проведенные исследования, топонимы текста, археологические, антропологические сведения.
Ключевые слова: Кобланды батыр, эпос, эпический герой, историческая личность, историческая личность, цельность, топоним.
The article examines the history of Koblandy, who was considered an epic hero. It was determined by the facts,
the era of the hero, the fierce enemies, the place of burial. It used earlier research, the use of toponym in pyramid,
archaeological, anthropological information.
Key words: Koblandy Batyr, Epos, Epic Hero, Historical Person, Holocaust, Toponymy
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САЛЫҚЖАНОВА Ш.Б1, АХМЕТОВА Қ.А.2
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ аға оқытушысы2, филология магистрі1, Астана қ.
ҚАЗІРГІ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ҚАРАМА-ҚАРСЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ

Бұл мақалада қазақ тіліндегі қарама-қарсылық мәселелеріне кеңінен талдау жасалады. Жалпы қарамақарсылық мәселелерінің философия, логика, тіл білімі салаларында көптен зерттеу объектісі болып келе
жатқаны туралы, сонымен қатар бір-бірімен ажырамас бірлікте келетін қарама-қайшылық лингвистикада
адам санасындағы қарсы мағынада (немесе ұғымда) келетін тіл бірліктерін зерттеуде айқындалатындығы
туралы айтылады.
Кілт сөздер: Қарама-қарсылық, философия, логика, тіл білімі, теріске шығару тәсілі, антилогизм, тіл, сана,
қайшылық, жай сөйлем.
Қарама-қарсылық – тілдегі жан-жақты құбылыс. Қарама-қарсылық туралы жалпы тіл білімінде көп
айтылып та жүр, зерттеу жұмыстары да баршылық. Оның себебі қарама-қарсылық туралы мәселе тіл
біліміндегі өте күрделі және түрлі көзқарастарға толы мәселе болып саналады.
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Философияда қайшылық категориясы басым рөл атқарады да, «қарама-қарсылық сол қайшылықтың даму
сатыларының бірі болып саналады» [1, 223]. Өмірдің өзі қарама-қарсылық пен қайшылықтардан тұрады. Адам
өмір сүру үшін әрдайым әртүрлі әрекеттерге барады. Ол оқиды, жүреді, тұрады, қызмет істейді, жақсылыққа
ұмтылады, жамандықтан қашады, жақсыдан үйренеді, жаманнан жиренеді т.т. Ал осындай әрекеттердің өзі
қарама-қарсылық пен қайшылықтардан тұрады. «Қарама-қарсылық – диалектиканың негізгі заңдарының
бірі»,- дейді проф. Б.Шалабай [2, 721].
Қоғам мүшелерінің өзара пікір алысуының тіл арқылы іске асатыны белгілі. Адам өз ойын басқаларға тіл
арқылы айтып не жазып жеткізеді. Тыңдаушы да сөйлеушінің ойын тіл арқылы түсінеді. Адамның тіл арқылы
ойын білдіруге бағытталған сөйлеу әрекеті оның психикалық қабілетіне, қоғамдық тәжірибесіне негізделсе,
ал сөйлеудің мәдени деңгейі – оның дүниетанымы мен ақыл-ойының, парасатының көрінісі.
Сөйлеу мәдениетінің негізгі шарттарының бірі де айтылмақ ойды білдіретін синтаксистік құрылымдардың (сөз тіркесі, сөйлем, мәтін) тиянақтылығы мен күрделілігі, құрылымдағы сөздердің мағыналық үйлесімі
мен сөйлемнің дұрыс құрылуы болып келеді. Демек, адам ойын басқаға жеткізуде синтаксистік құрылымдардың орны ерекше. Қарым-қатынас жасау, пікір алысу әркімнің пікіріне, көзқарасына тікелей байланысты
екені шындық. Ж.Жақыпов: «...сөз тіркесі – синтаксистің бастапқы негізі, қозғаушы тетігі. Сөз тіркесін қазақ
тіл білімінде, сондай-ақ жалпы тіл білімінде де, сөйлемнің шикізаты (материалы) ретінде түсіндіріп жүр»
дей келіп, дәлел ретінде «Қазақ грамматикасы» мен О.Төлегеновтың «Қазіргі қазақ тіліндегі жалпы модальді
және мақсат мәнді жай сөйлем типтері» атты еңбегінен дәйектер келтіреді. Олар:
1. Сөздер өзара тіркесу арқылы сөйлем құрамына енеді. Сондықтан сөз тіркестері – сөйлем құраудың
шоғырланған материалдары [2].
2. Сөз тіркесінің де сөйлемнің де лексикалық-грамматикалық элементі – сөз. Оның өзгеруі, басқа сөзбен
байланысып жұмсалуы сөйлемде (контексте) ғана анықталады.Синтаксистік сөз тіркесі де сөйлем арқылы
белгіленеді. Бұл, жеке сөздер мен тұрақты сөз тіркестері сияқты сөйлем құраудың материалы болады [3, 13б].
Сондықтан біз тілдік бірліктердің ішінен сөйлемдер мен мәтіндердегі қарама-қарсылық мәселелеріне
баса назар аударып отырмыз. Себебі сөз тіркестері өз бетінше сөйлем құрай алмайды, яғни коммуникативтік
қызмет атқара алмайды, бірақ сол коммуникативтік қызмет атқарып тұрған сөйлемдерге көмекші ретінде
сөйлемнің ең қажетті бөлшегі болып табылады. Ал сөйлемдер тілімізде коммуникативтік қызмет атқаратын
тілдік бірлік болып табылады. Тілдік қарым-қатынаста қарама-қарсылықты білдіруде де басты рөл атқаратын
тілдік құралдар болып табылады.
Кезінде философтар еңбек қызметінің үрдісінде дамыған қол бүкіл организмнің, оның ішінде мидың
жетілуіне әсерін тигізгенін, сол арқылы сананың жетілгенін дәлелдеген [4, 73]. Қандай жағдайда да,
сананың пайда болуы адам ойының тілдік бейнесін өмірге әкелді. Сөйтіп тіл адамдардың бір-бірімен тығыз
байланысын, тұрақты түрде бір-бірімен қатынас жасауын жүзеге асырды. Рас, жануарлар да өзара қарымқатынас жасайды, алайда адам тілі – заттарды, олардың қасиеттері мен қатынастарын білдіреді де, адамның
ойлау құралы, яғни ойды жарыққа шығару құралы болып шығады. «Қарама-қарсылық» пен «қайшылық»
мәселелері философиялық категория ретінде жан-жақты дәлелденген және олар адамзат дамуының бірден-бір
қозғаушы күші болып аталып келеді. Қарама-қарсылық – айналадағы заттар мен құбылыстардың ішкі және
сыртқы айырым белгілерінен келіп, бір-біріне қарсы болатын, сондай-ақ бір-бірімен байланысып жататын
философиялық категория [1, 223]. Ол логиканың негізгі зерттеу объектісіне жатады.
Қоғамдағы кез келген дамудың өзі құбылыстарды сапалық және сандық жақтардың бірлігі ретінде
қарастыра зерттеуді, сол жақтардың арасындағы өзара әрекеттестікті, соның нәтижесінде пайда болатын
өзгерістерді білуді қажет етеді. Ал өзгерістер, әрине, тепе-тең болмайды, олар үнемі іштей қайшылықта
болады. Бұл қайшылық заттар мен құбылыстардың дамуының қайнар көзі екендігін ежелгі философтар да
дәлелдеген. Мысалы, Аристотель дүниедегі бар заттардың және мәннің қарама-қарсылықтан тұратынын
көрсетсе, ежелгі грек диалектигі Гераклит «заттардың табиғатының олардың қайшылығынан тұратынын
және барлық нәрсе қарама-қарсылықтар күресінің нәтижесінде ғана болып жататынын» айтқан [5, 141].
Гегель: «Қайшылық дегеніміз қозғалыс атаулының және өмірге бейімділіктің негізі: нәрсенің өзінің өз ішінде
қайшылығы болғандығынан ғана ол қозғалады, оның импульсы және әрекеті болады»,-деген. [6, 520].
Бір мысал келтірейік. Егер азғындыққа басса, жағаласып өтем (М.Әуезов). Сөйлемде екі ой бар,
біріншісі – біреудің азғындық жасауы, екіншісі – ондай жағдайда айтушының барынша күресіп бағуы. Демек,
кейіпкердің ашуға басуына түрлі азғындықтың болуы ғана себеп болады.
Қайшылық – өмір сияқты процесс. Қозғалыстың өзі – қайшылық. Даму дегеніміз – қайшылықтың пайда
болуы, өрістеуі және оның шешілу үрдісі.
«Қайшылық елеусіз айырмашылықтан туып, дамудың нәтижесінде қарама-қарсылыққа айналады.
Дүниенің, танымның дамуы біртұтастықтың бір-біріне қарама-қарсы, бірін-бірі жоққа шығарушы екі үдеріс
болып бөлінуі арқылы жүзеге асады. Даму дегеніміз – қайшылықтың пайда болуы, өрістеуі және оның шешілу
үдерісі. Қайшылық елеусіз айырмашылықтан туып, дамудың нәтижесінде қарама-қарсылыққа айналады.
Дүниенің, танымның дамуы біртұтастықтың бір-біріне қарама-қарсы, бірін-бірі жоққа шығарушы екі үдеріс
болып бөлінуі арқылы жүзеге асады»,-дейді Н.Иманқұл өз еңбегінде [7, 232].
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Расында да, қарама-қарсылық айналадағы заттар мен құбылыстардың ішкі және сыртқы айырым
белгілерінен келіп шығады. Мысалы, айналадағы заттың, құбылыстың бәрі бір түсті, бірдей емес, яғни онда
«ақ» пен «қара», «үлкен» мен «кіші», «жақсы» мен «жаман», «жылы» мен «суық» бар. Сондықтан бұл мәселе
философияның ең өзекті мәселесі болып қала береді. Кейде бізге заттар өзара өте ұқсас болып көрінеді, алайда
олардың, қалай болғанда да, бір-бірінен айырмашылығы бар, онсыз оларды салыстырудың да мағынасы
болмайды. Осы салыстыру олардың тепе-теңдігі мен айырмашылығын анықтайды.
Қарама-қарсылық логиканың да зерттеу объектісі болып табылады. Сондықтан логикада қарамақарсылықты ұғымдардың А – А емес тәсілі арқылы бірін-бірі жоққа шығаратыны белгілі. Осыдан барып
қайшылық, одан теріске шығару туындайды. Ал сыртқы және ішкі қайшылықтардың арасындағы
айырмашылыққа келетін болсақ, заттар мен күштердің бір-бірімен сыртқы қарым-қатынасы, олардың
қақтығысуы, яғни механикалық теориялар сыртқы болады да, ол кез келген затты ішкі қайшылығы жоқ,
тыныштық күйінде жататын заттар деп қарайды. Ал ішкі қайшылықтар – дамудың шын қайнар көзі. Бірақ
бұлар өзара бір-бірімен тығыз байланыста болады. Соның нәтижесінде қарама-қайшылық ұғымы тепетеңдікті мойындамау, оны теріске шығару, ескі мен жаңаның алмасуы т.б. арасында пайда болатын өзгерістер.
Қайшылық «Философиялық сөздікте» – екі жақтың бірін-бірі мүлде теріске шығарып, бір-біріне қарсы
шығуы емес, бір дүниені тануда бір-бірінен өзгеше түсініктер ретінде екі жақтылықты тудыру деп көрсетілген
[1, 223].
Әл-Фараби: «Қарама-қарсылығы бардың бәрі өзінің табиғатында жетілмеген, себебі қарама-қарсылығы
бардың бәрінде болымсыздық та бар, қарама-қарсылықтардың мәнісі де нақ осында, яғни қарама-қарсы ұғымның екеуі кездескенде, немесе біріккенде, біреуі екіншісін жоққа шығарады, өйткені қарама-қарсылықтың
әрқайсысы қарсы жақтың болмысының тоқтауын талап етеді»,-деген [3, 186].
Диалектикалық қайшылық мәселесі, жоғарыда аталып өткендей, қарама-қарсылықтың бірін-бірі өзара
қостауы немесе теріске шығаруы, ал олардың арасындағы күрес дамудың қозғаушы күші болып табылады.
Диалектикалық теория тұрғысынан алсақ, кез келген зат өмір сүреді де, өмір сүрмейді де, өйткені оның
мағынасы біреу: кез келген нәрсе – оң мен терістің, туып келе жатқан мен өліп бара жатқанның, бар мен
жоқтың, шындық пен өтіріктің т.б. бірлігі. Демек, әрбір зат қарама-қарсылықтың бірлігі екен. Бұл ұғым барлық заттарда ішкі қарама-қарсы жақтар бар деген мағынаны білдіреді. Қарама-қарсылықтың осындай жақтары бір-біріне тәуелді бола отырып, бірін-бірі толықтырады, біртұтас болып жымдасады. Олар осылайша өзара әсерленіп, байланысқанда ғана қарама-қарсылықты құрайды. Демек, ішкі қарама-қарсылық – объектінің
ажырағысыз бөлігі. Осы қарама-қарсылықтан барып объектілердің өздеріне тән ерекше қайшылықтары пайда болады.
Бір бүтіннің даму барысында қарама-қарсы жақтар, қасиеттер мен тенденциялар бірін-бірі керек етеді
және біріне бірі өтеді, бұл – қарама-қарсылықтың белгісі. Осы шарттастық диалектикалық қайшылықтың бір
жағы. Ал оның екінші жағы – олардың бірін-бірі терістеуі. Тұтас заттың жақтары өзара қарама-қарсылықта
болғандықтан, олар өзара терістеу, алшақтау күйінде де болады. Осыдан келіп, «қарама-қарсылықтың күресі»
деген ұғым туады.
Философияның қарама-қарсылық категориясы әмбебап сипатта болып келеді. Қарама-қарсылық
мәселелері философия, логика, тіл білімі салаларында да көптен зерттеу объектісі болып келеді. Бір-бірімен
ажырамас бірлікте келетін қарама-қайшылық лингвистикада адам санасындағы қарсы мағынада (немесе
ұғымда) келетін тіл бірліктерін зерттеуде айқындалады. Жоғарыда айтылып кеткен теріске шығару тәсілі (А
– А емес) қарама-қарсы мағынада ой қорыту, адамдардың пікірін ортаға салу барысында жүзеге асырылып
отырады. Осылайша, зат пен құбылыстардың арасындағы қарама-қарсылық адам санасында орын алады
және ол тіл арқылы жарыққа шығып, көрініс алады. Өмірдің өзі қарама-қарсылық пен қайшылықтан тұрады.
Адам өмір сүру үшін түрлі әрекетке барады: оқиды, қызмет етеді, жақсылыққак ұмтылады, жамандықтан
қашады т.с.с. Ал осындай әрекеттердің өзі қарама-қарсылықтан тұрады.
Тіл – адамдардың қатынас құралы болуымен бірге, пікір алысатын, бірін-бірі түсінісетін құралы, қаруы.
Осыған сәйкес тіл мен ойлаудың ара қатынасы келіп шығады. Тіл мен ойлаудың өзара байланысы (бірлігі)
туралы мәселе жалпы тіл білімінің ғана емес, сонымен бірге философия мен логиканың және психологияның
ең күрделі мәселелерінің бірі екендігі жайлы біз айтып кеттік.
Адамның миында қандай ой пайда болмасын, ол тілдік материалдың негізінде ғана туындап, іске асады.
Адам өз ойын ауызша білдірсе де, жазбаша білдірсе де, ойласа да өз ойын сөз тіркестері немесе сөйлемдер
түрінде құрады. Адамдар тілдің көмегімен өзінің ойлау қызметінің нәтижелерін тұжырымдап, бір-бірімен
пікір алысып, өзара түсініседі. Тілде де, ойлауда да әлеуметтік және индивидуалды-биологиялық жақтары
ұштасып, бір-бірімен бірлікте болады. Тіл – пікір алысу құралы, ойлаудың қаруы, ойды білдірудің құралы
ретінде сипатталады.

Тіл қоғамдық, еңбек процесінің негізінде ойлаумен бірге бір мезгілде туды және оның қалыптасуы
ойлаудың қалыптасуымен бірге аса ұзақ уақытқа созылды. Адамзаттың жүздеген ұрпақтарының тарихи
дамуы барысында сөздер белгілі бір психикалық және логикалық мазмұнмен бірлікте айтылып, тиісті
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іс-әрекеттермен пысықталып, адамдардың қарым-қатынасын және мінез-құлқын реттеп отырады.
Нәтижесінде тілдік белгілердің (сөздердің, сөз тіркестері мен сөйлемдердің) белгілі бір логикалық
мазмұнмен біте қайнасып кеткені сонша, оларды бір-бірінен бөліп қарауға болмай қалды. Тілдік
бірліктер әр тілде әртүрлі болғанымен, олардың логикалық мән-мазмұны бірдей болатыны да соны
көрсетеді. Мәселен, қазақ тіліндегі «ана» сөзі орыс тілінде «мама» деп айтылғанымен, олардың бәрінің
логикалық мазмұны бір ұғымды көрсететіндіктен, бір бір-бірімізді аударма арқылы түсінеміз. Сол
сияқты тіліміздегі «Отан» сөзінің орыс тіліндегі баламасы «Родина» екендігін түсіну арқылы олардың
логикалық мазмұны бір екенін ұғамыз.
«Тіл мен ойлау бір-бірімен тығыз байланыста, диалектикалық бірлікте болады, бір-біріне әсер етеді.
Бұл бірліктің бір жағын басым ұстау тіл мен ойлауды, дәлірек айтқанда, грамматика (тілдің грамматикалық құрылысы) мен логиканы (ойлаудың логикалық құрылысын) теңестіруге әкеп соқтырады»,-дейді
К.Аханов [9, 214].
Тілдік бірліктердің негізгі байланысы ретінде қарама-қарсылық жай сөйлем компоненттерінен
бастап, мәтіннің компоненттеріне дейінгі синтаксистік құрылымдардың барлығына тән. Қарамақарсылық қазіргі қазақ тілінде және басқа да тіл білімінде ғалымдардың назарына ілігіп келеді. Атап
айтқанда, қазіргі қазақ тілі лексикологиясында қарама-қарсы мағына мен антонимдер табиғатын
Ә.Болғанбаев, І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев, К.Аханов, Ә.Хасенов, Ж.Мусин, А.Жұмабекова, А.Жүсіпов,
Ж.Жанпейісовалар зерттеді. Синтаксистік құрылымдардың қарама-қарсылығы туралы, оның ішінде
қарсы мәнді сөйлемдер туралы М.Серғалиев, жай сөйлем деңгейіндегі, мәтін деңгейіндегі құрмалас
сөйлемдердің қарама-қарсылығы туралы біршама пікір айтып, талдау жасаған – Ж.Әділбекова. Ал
Т.Сайранбаев пен Ақыжанованың бірлесіп жазған «Қазіргі қазақ тіліндегі парцелляция құбылысы»
деген оқу құралында қосалқы құрылымдар арқылы берілген қарсылықты мағыналар туралы мәліметтер
беріледі.
Ж.Қ.Әділбекова «Қазақ тіліндегі қарама-қарсылықты мағынаның көркем мәтіндегі көріктеуіштік
қызметі» деген кандидаттық зерттеу жұмысында қарама-қарсылық пен қарама-қайшылық ұғымдарының
ара жігін ажыратып, оның тілдегі көрінісін анықтап, олардың қарама-қарсы мағынаны білдіретінін
айтып, қарама-қарсылықтың болымсыздық категориясына қатысын көрсетеді. Сонымен қатар, тіл
жүйесіндегі қарама-қарсы мағыналардың түрлерін анықтауда ішкі логикалық-танымдық ойдың өзара
қарама-қарсылыққа ие болу жолдары айқындалды, әрі жай және құрмалас сөйлемдердегі қарсылықты
мағынаның көрінісі мен оның өзіндік ерекшелігі көрсетіліп, қарама-қарсылықты мағынаның көркем
мәтіндегі көрінісіне талдау жасалынады. Бұл зерттеуге ұзағырақ тоқталған себебіміз, еңбекте
антонимдерге ғана тоқталып өтпей, қарама-қарсылықты жай сөйлем, құрмалас сөйлем, мәтін деңгейінде
қарастырады.
Дегенмен қарама-қарсылықтың мағынасын ашып, оның категорияларына жан-жақты талдау жасауда
әлі де бірізділік жоқ. Сондықтан да зерттеушілерге бұл тақырыпты түрлі қырынан талдау жасау қажет.
Жай сөйлем мен құрмалас сөйлем деңгейінде қарама-қарсылықтың ішкі құрылымдарына талдау жасағанда, қарсы мәнді құрылым элементтерінің ара қатынасы ашылады. Тіл білімінде қарсы мәнді синтаксистік құрылымдар антилогизмді білдірудің негізгі құралдары болып табылады. Қарсы мағына жай
сөйлемдер, құрмалас сөйлемдер арқылы да, мәтін арқылы да беріледі.
Адам өзінің танымдық қабілеті арқылы кез келген дүниені танып біледі. Жақсы мен жаманды ажыратады, қарама-қайшылықтың мәнін туындатады, сұрыптайды, саралайды, сөйтіп санада оларды категорияларға бөле бастайды.
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В данной статье представлено исследование проблемы противопоставленности в казахском языке.
Противопоставленность издавна является объектом исследования разных наук: философии, логики,
языкознания. Вместе с тем сущность противопоставленность в языкознании можно выявить через
исследование языкового сознания личности (или социума).
Ключевые слова: противопоставленность, философия, логика, языкознание, метод отрицания,
антилогизм, язык, сознание, противоречие, простое предложение.
This article presents a study of the problem of opposition in the Kazakh language. Long time ago the opposition
is an object of study of different sciences: philosophy, logic, linguistics. At the same time, in linguistics the essence of
opposition can be identified through the study of the linguistic consciousness of the individual (or socium).
Key words: opposition, philosophy, logic, linguistics, method of negation, antilogism, language, consciousness,
contradiction, simple sentence.
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Мақалада Жарасқан Әбдірашев поэзиясындағы көркемдік айшықтар поэтикалық тұрғыдан талданып,
ақындық дара стилі сараланған. Сонымен қатар өлең өрімінің нәзік иірімдері мен суреттілігі дыбыстық,
сөз қайталау үлгілері арқылы ақын тілінің шешендігі де жан - жақты қарастырылған.
Түйін сөздер: қазақ, лирика, стиль, поэзия, метафора, ассонанс, аллитерация, бейнелеу.
«Ж.Әбдірашев поэзиясындағы буын, тармақ өлшемі, ассонанс, аллитерация, ұйқас түлері, психологиялық
параллелизм, теңеу, метафора, шендестіру тәсілдері арнайы зерттеуді қажет етеді», - дейді белгілі ғалым
Б.Майтанов [1, 148].
Шындығында Ж.Әбдірашев поэзиясының өзіндік ерекшелігі жайлы сөз қозғағанда жоғарыда көрсетілген
мәселелерді жүйелей қарастыру қажет екені даусыз. Бұлайша талдау ақын стилінің даралығын таныта түседі.
Ж.Әбдірашев поэзиясындағы дыбыстар үйлесімінің ешкімге ұқсамас дара сипатары баршылық. Жалпы
сөз қайталау немесе дыбыс қайталау поэзияның ажарын арттырумен қатар ойды бейнелеп жеткізудегі бірденбір көркемдік тәсіл екені белгілі. Ақын өлеңдеріндегі дыбыстық қайталаулардың орны ерекше.
Қаңқылдап ұшқан қаздарым,
Қай көлге барып қондың сен?
Жаңбырсыз өткен жаздарым
Жаныма жара болдың сен [2, 51] !
Бұл үзіндіде дыбыстық қайталаудың аллитерациялық түрі бар. Әуелгі екі жолдағы «қ», соңғы екі жолдағы
«ж» дыбыстары ойды айшықтап, өрнектеудегі бірден-бір маңызды қызметті атқарып тұр. Қаздың қаңқылдап
ұшуы, жаздың жаңбырсыз өтуі дыбыс үйлесімімен келгенде тұтастай бір көркемдік жүйе құрап, төрт аяғын
тең басқан толымды шумақ туған. Қаңқылдап ұшқан қаздың қай көлге қонғаны риторикалық сұрау түрінде
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бейнеленсе, жаңбырсыз өткен жаздың лирикалық қаһарман жанына жара болуы мұңмен аңғартылады. Ақын
дыбыстық қайталауды қолданғанда, өлеңнің көркемдік мазмұнын ашуға ұмтылған. Осы тәсіл өлеңнің өн
бойында танылып отырады.
Желмаям едің желдерім,
Жайымды қашан сұрайсың?..
Көбелек едің, көктемім,
Көз алдауыңды қойсаңшы.
Бозара бермей бөктерім,
Көк кілеміңді жайсаңшы.
Дыбыстық қайталау жалаң ғана қолданылып тұрған жоқ. Желді желмаяға ауыстыруда аллитерациядан
басқа бейнелеудің метафоралық тәсілі көрінеді. Желді желмаяға ұқсату Жарасқан ақынға ғана тән бейнелеу.
Аллитерациямен бірге, бұл жерде ақынның үздік бейнелілілікке назар аударғанын көруге болады. Яғни ақын
өлеңдегі айшық пен суреттілікті бір-бірімен жымдастыра білуге шебер. Ақын бейнелеуінде жел - лирикалық
қаһарманның мұң шағары. Ол деректі бейнеге айналған. Сол сияқты көктемді көбелек деп қарауында да
ақынның өзіндік сезімі мен пайымы жатыр. Ақын сезімі суретке ұласқан.
Жарасқан стиліне тән сөз қайталауы мен дыбыстық қайталау белгілі дәрежеде ақынның өзіндік даралығы
десе де болғандай. Әрине, бұл жерде басқа ақындарда қайталау үлгісі жоқ деген сөз емес. Жарасқандағы
қайталау тәсілі белігілі бір жүйеге, ішкі ырғаққа құрылуымен ерекшеленеді. Сонымен бірге шешендік
толғауларда көп кездесетін бұл қайталау түрлері Жарасқанда да сол шешендік толғаулармен үндес. Дегенмен
де ақын қолданысында тың сипат, ерекше өрнек бар екенін ескерген ләзім. Ақын өлеңдеріндегі қайталаулар
ерекше ырғаққа бағындырылғанын жоғарыда атап өттік. Дыбыс ұйқастарының өзі әдемі ырғақ туғызатынын
өзіміз үзіндіге келтірген өлең жолдарынан көруге болады. «Өлең ырғағы мен оның бейнесі (образы) арасында
органикалық бірлік әлі анықталған жоқ. Ырғақтың ролі өлең құрылысында да, поэтикалық жүйеде де
толығымен анық емес», - деп жазады стилист ғалым А.В.Чичерин [3, 20]. Бұл жерде біз Жарасқан ақынның
табиғатты жырлаудағы өзгеше тәсілін, яғни қайталаудың өзін белгілі бір ырғаққа қабыстыратынын жекелей
айта аламыз. Тағы бір мысал келтірейік:
Ақ айдын көлге аққулар
Айналып ұшып қонғанда…
Базары көшкен бақ-нулар
Беймаза шуға толғанда,
Қыс кетіп көктем болғанда,
Күттім мен, сені, аяулым,
Аяулым, сені күттім мен.
Жеті тармақтан тұратын өлеңнің бастапқы екі жолы мен ең соңғы жолында «а» дыбысымен келетін
ассонанс үлгісіндегі қайталау тәсілі бар. Ақын дыбыс қайталауда өлшем мен ырғаққа сала отырып, тың тәсіл
тапқан. Бұл өлеңді:
Ақ айдын көлге аққулар
Айналып ұшып қонғанда,
Аяулым, сені күттім мен, -түрінде оқып қарасақ, ақынның өзгеше өлшемге барғанын аңғаруға
болады. Бұл тәсіл Жарасқаннан өзге ақында дәл осы түрде кездесе қояды деу қиын. Қайталаудың ассонанстық
түрі ақын қолданысында сәтті түзілген. Осы тәсіл келесі жолдарда да ұшырасады:
Базары көшкен бақ-нулар
Беймаза шуға толғанда.
Жоғарыдағы үзіндіде қайталаудың дыбыстық түрінен басқа, сөз қайталау да ұшырсады:
Қыс кетіп көктем болғанда,
Күттім мен сені, аяулым,
Аяулым, сені күттім мен!
Еспе қайталаудың қолданысы белгілі бір ырғақтық жүйемен түзілген. «Аяулым» сөзі алдыңғы жолдың
соңында келсе, соңғы жолдың басында келеді. Ал, «күттім мен» сөзі алдыңғы жолдың басында, соңғы
жолдың аяғында келген. Жарасқан бұл жерде еспе қайталауды күрделендіріп, сөзді ойната білген. Ақын
лирикалық қаһарманының жан сезімін бейнелегенде дыбыстық қайталауға көп жүгінеді. Сол арқылы ойды,
сезімді айшықтап береді. Сол сияқты сөз қайталау тәсілі де маңызды орынға ие. Өзіміз талдап отырған өлең
жеті тармақты үш шумақтан тұрады. Өлеңде дыбыстық қайталау, сөз қайталау молынан орын алады. Күттім
мен сені, аяулым//аяулым, сені күттім мен деген қайталама жолдар екі шумақты аяқтап тұрса, үшінші - соңғы
шумақ:
Күтем мен сені, аяулым,
Сонда да сені күтем мен! -деген жолдармен тәмамдалады. Дыбыс қайталаудың өзі өлең
бунақтарының бәрінде белгілі бір тәртіппен көрінеді:
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Жаңбырдың соңғы қақтары
Қырларда түгел кепкенде,
Жас бүркіт тоят тапқалы
Жаз келіп, көктем кеткенде…
Бұл жолдарда «ж» (жаңбырлы, жас бүркіт, жаз келіп), «қ» (қақтары, қырларда), «т» (түгел, тоят тапқалы),
«к» (келіп, көктем кеткенде) дыбыстары рет-ретімен өз орындарын тауып, үйлесімді қайталанған. Яғни күллі
шумақ аллитерацияға құрылған. Келесі шумақта аллитерациямен бірге ассонанс та кездеседі:
Алтын күн атты кермиық,
Алапты салқын шолар-ау,
Сабағын құрғақ жел қиып,
Сарғайған гүлдер солар-ау!
Лирикалық қаһаманның сағынышы мен сезімін әсерлендіре жеткізуде қайталаудың мәні ерекше.
Ж. Әбдірашев тілінің шешендігі, нәзік иірімдері мен суреттілігі дыбыстық қайталау, сөз қайталау тәсіліне
барынша жақын, үндес келіп жатқандығына басқа да көптеген мысалдар келтіруге болады. Лирикалық
қаһарманның мінезі мен болмысы, сезім күйлерін бейнелеп жеткізуде айшықтаудың бұл түрі (қайталау,
оның ішінде дыбыстық қайталау) біз талдау нысанасына алып отырған ақын шығармашылығының кеңірек
қарастырар бір өзегі.
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В статье дается анализ поэтических фигур и особенности художественного стиля в поэзии Жараскана
Абдираша. Кроме того рассматривается ораторское мастерство в своеобразии метефорического языка и
звукого ряда в его лирике.
Ключевые слова: казах, лирика, стиль, поэзия, метафора, ассонанс, аллитерация, образность.
The article gives analysis of poetic figures and features of the artistic style in Zharaskan Abdirash`s poetry.
Alongside with it the oratorical skill in the originality of metaphorical language and of auolio series in his lyrics is
being studied.
Keywords: кazakh, lyriks, style, poetry, metaphor, assonance, alliteration imagry.
ӘОЖ 930. 271. (5)
ҚОЙШЫҒАРА САЛҒАРА
филол.ғыл.докт., Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, Астана қ.
АЙ ХАНЫМ
Мақалада оңтүстік Африкадан табылған, биіктігі 150 метр болатын түрік ханшайымының мәрмардан қашалған
тас бейнесі туралы,
грек және египет мифтерінде айтылған мәліметтерге сүйене отырып жаңаша тұжырым
жасалған. Тілдік қатынастарға қарай ИО аталған есімнің негізінде ИӨ екендігі, көне түрікте күнді «РА» десе, айды
«ИӨ» атағандығы айтылады. Бұл тілдік нышандар бүгінгі күнге дейін сақталғандығын қытай тілінде айды «ИӨ» деп,
ал күнді «РЕ» деуі мысалға алынған.
Кілт сөздер: Артефакт, батыс Африка, тас мүсін, салыстырмалы теория, лексика-грамматика, этноним, халықтық
сана, тарихи негіз, сөздің ауыс мағынасы, миф, мифология, тарихи сана, ұлттық негіз, ай, күн, жұлдыз, пеласгилер, із,

Интернеттегі тарихқа қатысты артефактінің бірі - батыс Африканың биік жартаста ойылып жасалынған
адамның алып ескерткіші. Бұл жаңалық кезінде көпшілікті, ғылыми ортаны ерекше елеңдетіп, бір дүрліктіріп
тастағанымен тез басылып қалды. Ешбір ғалым бұл ерекше жаңалықты одан әрі жаңғыртып, оны ғылыми
тұрғыдан негіздеп, ол туралы ой өрбітпеді.
Бұл мәлімет Африка батысындағы Гвинея мен Малидің шекарасына жақын жердегі Конакридың
солтүстікке қарай қалың жыныстың арасында, Атлант мұхиты жағына қараған гранит жартаста биіктігі 150
метр тарамынан ойып жасалған алып ескерткішті италия геологы, профессор Анжело Питони мәлімдеген
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дерек: ескерткіштің биіктігі – 150 метр, жасалғанына – XX-IIIV мың жыл болған1. Ескерткіш әйел адамға
арналған. Зерттеуші ғалымдардың анықтауынша, оның бейнесі африка-еуропалықтарға да ұқсамайды,
азиялықтар мен Америка үндістеріне (майяларға) келеді. Осы өңірдің ежелгі тұрғандарынан қалған
«көне заманда күйеуін өлтіргені үшін қарғысқа ұшырап, тасқа айналған әйел» туралы аңыз бар. Бұл миф
болғанымен, ескерткіш табиғаттың адамға ұқсатқан «туындысы» емес, кәсіби маманның қолымен жасалған
өнер туындысы екенін анықталды.
Нақты аталмыш ескерткішке қатысты ешқандай не ауызша, не жазбаша мәлімет жоқ. Сондықтан
зерттеген ғалымдар тарапынан да әзірге бұл ретте ғылыми бір негізге сүйенген нақты пікір айтылмай,
«Ескерткіштің жасалған уақыты тас дәуірі. Гранит жартастан мұндай мүсінді тұтас ойып шығаратын құрал
ол заманның адамдарында болған жоқ. Бұл ғылымға беймәлім әлдебір өркениеттен, бәлкім, аңызда айтылатын Атланттардан қалған мұра болуы мүмкін» деген дүдәмал болжам ғана. Тас бейне әйелді әркім: «Тас
ханша» («Каменная принцесса»), ескерткіш табылған елдің атымен «Мали әйелі» («Дама Мали»), «Мали
ханымы» («Леди Мали») деп атаған. Бұл атаулардың ғылымда қайсысының орнығары белгісіз. Табылған
ескерткіштің басында тәжі бар. Асылы, «ханша», «әйел» дегеннен гөрі «ханым» деп атаған жөн болар. Осы
оймен ескерткіш иесін біз де әзірге – «Мали ханымы» деп атағанды жөн көрдік.
Әрине, атауға тіреліп тұрған ештеме жоқ. Қалайда, табылған, бар дүниеге ерте ме, кеш пе ғалымдар
тарапынан бір лайықты ат берілері хақ. Мәселе – ескерткіштің атында емес, затында. Әлемде теңдесі жоқ
осы алып ескерткішті орнату құрметіне ие болған бұл әйелдің кім және қай халықтың перзенті екенін,
сондай-ақ оның нақты қай дәуірде өмір сүргенін ғылыми тұрғыда анықтап, сол арқылы тарихымызды
дұрыс танып-білуге ұмтылуда. Осылар анықталса, бұл күнге дейін адамдардың өздеріне қатысты емес,
тек олардың қолданған, әркезеңде үңірлерден, жерасты қазбалардан табылған еңбек құралдарының берер
мәліметі негізінде жазылған адамзат баласының бастау тарихы басқа бір қырынан танылуы мүмкін. Өйткені,
ресми тарих ғылымының адамзат баласының бастау тарихын: «тас дәуірі» (палеолит, мезолит, неолит); «мыс
дәуірі» (энеолит), «қола дәуірі», «темір дәуірі» деп аталатын кезеңдерге бөлуі осы ежелгі адамдардың әр
заманда пайдаланған еңбек құралдарының түріне негізделген. Осының «тас дәуірі» (палеолит) - адамзат
баласының ғұмырындағы ең ұзақ кезең. Ол -2 миллион жарым жылдан 12 мың жылға дейінгі аралықты
қамтиды. Егер ғалымдардың қазіргі анықтаулары шындық болса, Мали ханымы осы тас дәуірінің перзенті.
Ескерткіш 20-35 мың жыл шамасында жасалған.
Ғылымның ескерткіш жасын осы анықтауы шындық болса, онда Мали ханымы тарих ғылымы көрсеткен
адамзат баласының өмір жолының «Тас дәуірі» деп аталған кезеңінің 2 миллион жарым жылдан 12 мың жылға
дейін созылған деген тұжырымы күдік келтіреді. Палеолит пен мезолитті былай қойғанда, неолит заманының
жетілдірілген тас құралының өзімен гранит таудан қашап, мынандай алып ескерткішті мүсіндеуі мүмкін
емес. Оны ғалымдар да мойындайды. Олай болса, осы тас дәуірінде гранит жартастан ойып мынандай
керемет өнер туындысын жасаған, жаңағы ғалымдар сілтеме жасап отырған ежелгі өркениет иелерімен
атланттары кімдер? Олар адамзат тегіне жатпайтын басқа біреулер ме?
Өкінішке қарай, бұл да жұмбақ, ғылым әлі оның нақты шешуін тапқан жоқ. Өйткені, қазіргі тарих ғылымы
зерттеуге негіз етіп алып отырған тас құралдардың әркезеңде табылған жерлерінің, мысалы, «олдувай
мәдениеті», «андронов мәдениеті» деген секілді әртүрлі атпен аталып, заттық айғақ ретінде ғылымға енген
толып жатқан «мәдениеттер» тас дәуірінде әйтеуір адамтектес біреулердің өмір сүргеніне куәлік бергенімен,
олардың кімдер екенін және қазіргі қай халықтың ата-бабаларының түптегі екенін анықтап бере алмайды.
Демек, осындай мәліметтерге сүйенген бүгінгі ресми тарих ғылымының:«Африкадағы алып ескерткішті
гранит таудан ойып шығарғандар кімдер? Олардың бүгінгі адамзат баласына қатысы бар ма? Бар болса, олар
бүгінгі қай халықтың ата-бабалары? Ескерткіш кімге арналған, оны анықтауға мүмкіндік берер дерек табыла
ма?» деген тәріздес толып жатқан нақты сауалдарға да жауап беруге қазіргі таңда мүмкіндігі жоқ. Сонымен
бірге бұл – тарих ғылымының тас дәуірінің мерзімін қазіргідей екі миллионнан астам уақытқа созуының
да ғылыми негізінің әлсіздігін, жалғандығын танытады.
Расында, жаратылысына тән туабітті жасампаздық қабілеті бар адамзат баласының, қай тұрғыдан алсаңыз да, соншама уақыт бойы еш өзгеріссіз тек қана тас құралмен жүруі өмір шындығымен қиыспайды.
«Мали ханымының» – тас дәуірінде жасалуы дәлелдеп тұр. Бұл – тарихшы ғалымдардың әдеттегідей
«шындыққа келмейді» деп қолды бір сілтеп, ысырып тастай салатын нақтылығын дәлелдеуі қиын беймәлім
аңыз дерегі емес, кез келген адамның көзімен көріп, қолымен ұстауына мүмкіндігі бар, ғылым анықтаған
тас дәуірінен жеткен бұлтартпас нақты айғақ. Сондықтан бұл орайда белгілі бір шындыққа қол жеткізу үшін
ресми тарих дерегінен гөрі халықтардың өздерінің жадында сақталып, бүгінге жеткізген ауызша тарихының
(миф, аңыз-әңгіме, ертегілердің т.б.) берер тарихтық, тілдік мәліметтеріне жүгінгеннен басқа амал жоқ.

1 Мұның алдында осы ескерткіш туралы алғаш хабар берген зерттеуші Клаус Дона оның жасалған

уақытын – 11-12 мың жыл, ал биіктігін «140 метр» деп көрсетіп, оның Хеопс пирамидасының биіктігімен
деңгейлес екенін айтқан. Бұған қарағанда, шамасы, Клаус Донанікі алғашқы болжам, ал А. Питонидікі
зерттелгеннен кейінгі нақты мәлімет болса керек. Қ.С.
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Ресми тарих ғылымының археологиялық заттық айғақтар арқылы жасалған тұжырымдарына қарағанда,
есте жоқ ескі заманның ежелгі халықтары жөнінде білетіндерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізген ата-баба жадына
сүйенген. Халықтың Ауызша Тарихының (ХАТ) берер мағлұматынан, қалай дегенде де, кәдеге асар шындық
дәнін табуға болатын секілді. Шындық дәнін көрер көз, тани алар таным, аңыз қауызын тазартар білім мен
білік, ой тереңінен түйін түйер зерде болсын.
Айтылғанға айғақ ретінде, енді сол ХАТ-тың бүгінгі сауатты оқырманның баршасына мәлім қағазға
түсіп, хатталған деректеріне үңіліп, соның берер мағлұматын, шамамыз келгенше, өз танымымыз деңгейінде
пайымдау тезіне салып көрелік.
Бұл ретте адамзат баласының жаратылғаннан бергі өмір жолының бастау кезеңін дәуірлерге бөліп қараған
ресми тарих ғылымы секілді халықтың ауызша тарихының да дәуірлерге бөліп қарастырғанын көреміз. Бірақ
ХАТ бұл бөлулерін бүгінгі кәсіби тарихшылар тәрізді «дәуір» демей, «ғасыр» деп атаған. Мысалы, грек
мифтерін зерттеген орыс ғалымы Николай Альбертович Кун өзінің «Мифы древней Греции» атты еңбегінде
бұл кезеңдердің «Бес ғасыр» делінетінін атап көрсетіп, әр ғасырдың адамдары жөнінде аз да болса арнайы
дерек береді. Ол мынау:
Бірінші ғасыр. «Сәулетті Олимпте өмір сүріп жатқан құдыретті құдайлар алғашқы адамзат баласын
бақытты етіп жаратты. Бұл - адамзат баласының Алтын ғасыры («Золотой век») еді. Бұл кезде көк әлемінен
Крон құдай билік етті. Бақыт нұрына бөленген құдайлар секілді бұл кезеңнің адамдары да қайғы-мұңсыз
шаттықта өмір сүрді. Қаусаған кәрілік дегенді білмеген, бұла күші бойына сыймаған аса қуатты адамдар
еді. Тым ұзақ жылдардан кейін келетін өлімнің өзі олар үшін тәтті ұйқыға кеткендей өте жәйлі болатын. Олар
тіршілігінде ештемеден тарығушылық көрмеді, тер төгіп, еңбек етпеді. Не ішем, не жеймін десе, бәрі әзір
еді. Есепсіз көп мал иен жайылымда еркін жайылып жатты. Алтын ғасыр адамдары ұрыс-жанжал дегенді
білмеді. Оларға құдайлардың өзі ақылдасу үшін келіп тұратын. Бірақ уақыт өте келе бұл Алтын ғасыр да
жер бетінен ғайып болды. Алтын ғасыр адамдары өлгеннен кейін рухқа айналып, адам баласының жер бетіне
жаңадан пайда болған ұрпағының қамқоршы қорғаушысына айналды. Олар тұманға оранып, шындықты
қорғап, зұлымдықты жазалап, жер бетін шарлап жүреді».
Екінші ғасыр. «Күміс ғасыр» («Серебряный век»)деп аталатын бұл ғасырдың адамдары ақылы жағынан
да, күш-қуаты жағынан да Алтын ғасырдың адамдарымен теңесе алмайтын еді. Олар жүзге келгенше
анасының бағымында болып, содан кейін ғана өз бетінше күн көретін. Бірақ есейгеннен кейін де өздерінің
ақылсыздықтарына байланысты бақытсыздыққа ұшырап, азап шеккендіктен, олардың ғұмыры ұзаққа
созылмады. Күміс ғасырдың адамдары құдайларға бағынбады, оларға арнап құрбандықтар шалмады...
Кронның даңқты ұлы Зевс адамзаттың бұл ұрпағын жер бетінен жойып жіберді... Зевс оларды қараңғы
жерасты патшалығына орналастырды».
Үшінші ғасыр. «Зевс бұдан кейін адамзат баласының үшінші ұрпағын өмірге әкеліп, Мыс ғасырын
(«Медный век») орнатты. Бұл ғасырдың адамдары мұның алдындағы күміс ғасырдың адамдарына да
ұқсамайтын. Зевс бұларды найзаның ағаш сабынан жасаған. Мыс ғасырының адамдары өркөкірек, шетінен
соғыс құмар жандар еді. Олар жер өңдеуді білмеді, бау-бақша өсірумен айналыспады. Зевс оларға ересен зор
бой, дүлей күш берді. Олар тайқу білмес тасжүрек алыптар еді. Олардың қарулары да, еңбек құралдары да,
үйлері де мыстан жасалды. Олар өздері бірін бірі өлтірді. Сөйтіп қара ажал оларды жалмап тынды».
Төртінші ғасыр. «Мыс ғасырының адамдары жерасты патшалығына кеткеннен кейін Зевс адамдардың
басқа жаңа ұрпағын жаратты. Бұлар – төртінші ғасырдың жер өнімдерін азық еткен, бұрынғыларға қарағанда
мейлінше қайырымды, мейлінше әділ, құдайларға пара-пар жартылай құдай-батырлар әулеті еді. Олар Қадм
еліндегі Эдиптің мұрасы үшін шайқаста Фивтің жеті қақпасының алдында қаза тапты. Қалғандары Троя
соғысында мерт болды. Өлгеннен кейін оларды Зевс адамдардан алыс, жердің түбіндегі аралдарға жіберді.
Олар асау толқынды Мұхиттың осы аралдарында қайғы-мұңсыз, ештемеге зәрулігі жоқ қамсыз тірліктің
құшағына енді».
Бесінші ғасыр. «Адамзат баласының соңғы ғасыры – Темір ғасыры («Железный век»). Ол жер жүзінде
қазір де жалғасып жатыр. Азапты еңбек пен қайғы адамдарды күні-түні әуреге салады. Құдайлар
адамдарға ауыр тауқымет артады. Құдайлар зұлымдыққа ізгілікті араластырып бағады, бірақ бәрібір
зұлымдық үстемдік алып, бар жерде өз билігін жүргізуде. Балалар ата-анасын құрметтемейді, достар
досына адалдық сақтамайды, қонақ жылы қабақпен қарсы алынбайды, ағайын арасында бауырмалдық
жоқ. Адамдар берген антында тұрмайды, қайырымдылық пен шындықты бағаламайды. Бір-бірінің
қаласын талқандайды. Барлық жерде зорлық, күш көрсету. Тек астамшылық пен күштілік қана бағаланады.
Ұят пен Әділет құдайлары олардан әлдеқашан безініп, ақ киімдеріне оранып Олимп тауындағы мәңгілік
құдайларға кетті, адамдарға тек ауыр азап қана қалды. Олардың зұлымдықтан қорғаушысы жоқ» (Кун Н. А.
Мифы древней Греции. Москва. 2004. Стр. 150-154).
Міне, грек мифологиясының деректері адамзат баласының бастау тарихына қатысты осындай бес
ғасырдың болғанын алға тартады. Ал бұдан нені аңғарып, нені білуге болады? Енді осы төңіректе ойды
дәстүрлі ресми тарих ғылымы ұсынған мәліметтермен салыстыра отырып пайымдап көрелік.
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Ең бірінші байқалатыны: ХАТ-тың осы грек мифологиясы ұсынған «Бес ғасырының» әр ғасырының
атының анықтауышы болып тұрған металдар (алтын, күміс және басқалар) ресми тарих ұсынған дәуірлердің
аттарындағы тас, мыс, қола, темір секілді ежелгі адамдардың пайдаланған еңбек құралдарының түрін
білдірмейді, оған керісінше, бұлар әр ғасырдағы өмір сүрген адамдардың адамдық сапасының балама
көрсеткіш теңеуі ретінде беріледі. Ресми тарих дерегінде еңбек құралдары өзгеріп, жетілген сайын ежелгі
адамдардың әлеуметтік даму деңгейі көтеріле түседі.
Миф дерегінде «Алтын ғасырдың» адамзат тарихының бастауында тұрған алғашқы адамдарға қатысты
екені ашып көрсетілген. «Сәулетті Олимпте өмір сүріп жатқан құдыретті құдайлар алғашқы адамзат баласын
бақытты етіп жаратты» деген соның айғағы. Бірақ, жоғарыда айтылған, ресми тарих ғылымының анықтауы
бойынша екі миллионнан астам уақытқа созылды делінетін Тас дәуірінің тас құралымен қаруланып, тау
үңірлерін паналап, өзен-су бойларын сағалап, күндік қорек қамымен жүрген жабайы адамдар жоқ. Оның
орнына төрт құбыласы түгел, пенделік қайғы-мұңнан ада, періштелік тазалықпен шаттық тірлікте ғұмыр
кешкен бақытты жандар жайында баяндалады. Соған орай олардың ғұмыр кешкен дәуірі миф авторлары
тарапынан «Адамзаттың алтын ғасыры» деп бағаланады. Бұған қарап, «Алтын ғасыр адамдары жөнінде
дерек берген ежелгі ескі заманның өкілдері тарих ғылымы анықтаған Тас дәуірінің тас құралды жабайыларын
білмеген шығар» деп ой түюге болар еді. Бірақ оған грек мифологиясының Алтын ғасыр кезінде «көк
әлемінен Крон құдай билік етті» деп қадап айтуы мүмкіндік бермейді. Өйткені, жаратылыстың бастауына
қатысты өзіндік мәлімет беретін грек мифологиясы Жер бетіндегі тіршілікті жаратып, соған әмірін жүргізген
құдайлардың алғашқысы - аспан құдайы Уран мен жер құдайы Гея екенін жақсы біледі. Ал мына Крон құдай
болса, ол - осы Уран мен Геяның баласы. Осыған орайадамзат баласының өмір жолын кезеңге бөлген миф
авторларының «аспан құдайы Уранның заманын аттап өтіп, адамзат тарихын Кронның дәуірінен бастап, оны
«Алтын ғасыр» деп атауы неліктен» деген заңды сұрақ туады. Қалай болғанда да, алғашқы адамдардың жер
бетінде пайда бола салып, бірден жетіліп кетпегені, белгілі бір кезеңде қалайда жабайылық дәуірді бастан
өткергені анық қой.
Бұл арада басы ашық бір мәселе – Адамзат баласының бастау тарихының кезеңдерін, жоғарыда
айтылғандай, бес ғасырға бөліп көрсетушілердің соңғы «Темір ғасырының» адамдары екендігі. Мұны
мифтегі осы ғасырға қатысты айтылған: «Адамзат баласының соңғы ғасыры – Темір ғасыры. Ол жер жүзінде
қазір де жалғасып жатыр» деген тұжырым одан әрі нақтылай түседі. Өйткені осындағы «қазір де» деген сөз
«Бес ғасыр» мифін өмірге әкелушілердің осы темір ғасырында тіршілік етіп жатқанын айғақтайды. Осыған
қарағанда, Темір ғасыры адамдарының адамзат баласының бастау тарихын Крон құдай дәуірінен бастап,
оның әкесі аспан құдайы Уранның тұсындағы жабайы адамдардың беймәлім тірлігін есепке алмай, алтын
ғасыр адамдарын «алғашқы адамдар» деп тануы - жәй білместік, не кездейсоқтық емес. Мұнда өзіндік бір
тарихи заңдылық бар.
Біздің пайымдауымызша: «темір ғасыр» адамдары өздерінен бұрынғы өмір сүрген адамзат баласының
бар тарихынан толық хабардар болған. Сондықтан да олар ресми тарих «Тас дәуірі» деп таңбаланған адамзат
баласының жабайы кезеңін есепке алмай, тек олардың адамдық қалыпқа түсіп, саналы тірлікке көшкен
кезеңін ғана бес ғасырға бөліп отыр. Соның алдыңғы төрт ғасырының адамдарын «жойылып кетті» деп
көрсетулерінің де қазіргі заман ғалымдарының «адамзат баласы бұған дейін бірнеше өркениетке қол жеткізген»
деген ғылыми болжамдарымен ұштасып жатқаны зерделеген жанға біраз жайды аңғартады. Сондай-ақ бұл
арада миф авторларының әр ғасыр адамдарын жойып жіберіп, олардың орынына құдайларға адамзаттың
басқа жаңа ұрпағын жаратқызулары да ғылымға мәлім х.э. дейінгі 12 мың жылдар шамасында орасан жер
сілкінісі туғызған табиғи апаттың салдарынан Атлантида және Му континенттерінің мұхит суының астына
жұтылғаны секілді орасан апатты тарихи оқиғалардың болғандығымен үндесіп жатыр. Мұның бәрі және
бізге «адамзат баласы бүгінге дейін ресми тарих ғылымы көрсеткен тас дәуірінен тысқары өркениетті төрт
дәуірді бастан өткеріп, бесіншісінің белортасында жүр» деп топшылауға мүмкіндік береді. Осы топшылауды
шындыққа айналдырар қазіргі таңда бірден бір айғақ – гранитті жартастан тұтас ойылып жасалған аталмыш
«Мали ханымы» ескерткіші. Сондай-ақ Александр Горбовскийдің «Көне заман тарихының құпия сырлары
туралы» атты еңбегінде әр жойылған өркениеттен кейін «қайтадан тас ғасыры орнады» (қараңыз: «Шарапат».
Алматы. 1973. 58-бет) деген нақты деректерге негізделген тұжырымы да осыны растай түседі. Шамасы,
ресми тарих ғылымында «тас дәуірінің соншама ұзаққа созылуы» да осындай қайталанған жайларды саралап
жатпай, бәрін тұтас бір кезеңге жатқызып жібергендіктен болса керек.
Енді осы айтылғандарды негізге ала отырып, сөз басында айтылған, «Африкадағы осы алып ескерткішті
жартастан ойып шығарғандар кімдер? Олардың бүгінгі адамзат баласына қатысы бар ма? Бар болса, олар
бүгінгі қай халықтың ата-бабалары? Ескерткіш кімге арналған, оны анықтауға мүмкіндік берер дерек табыла
ма?» деген тәріздес сауалдарға нақты жауап іздеп көрелік.
Бұл ретте ресми тарих ғылымының нақты дерек бермейтінін, сол себепті аталмыш сауалдарға жауапты тек
ХАТ материалдарының дерегінен, яғни ежелгі мифтік аңыз-әңгімелердің берер тарихтық, тілдік деректерінен
іздеуден басқа жол жоқ екенін жоғарыда айттық. Осылай істесек, Мали ханымы ескерткішінің жасалған
уақыт мерзімі – «20-35 мың жыл» бізге осы бағыттағы ізденіс бағдарын анықтауға қолұшын береді. Өйткені,
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бұл жылдар – грек мифологиясындағы құдайлар дәуірінің кенжесі Кронның ұлы Зевстің дәуірлеген кезі.
Зевстің билігі адамзат баласының ғұмыр жолын бес ғасырға бөлген миф дерегінде Екінші ғасырдан, яғни
«Күміс ғасырдан» басталады. Оған осында келтірілген «адамзаттың бұл ұрпағын Кронның даңқты ұлы
Зевс жер бетінен жойып жіберді... Зевс оларды қараңғы жерасты патшалығына орналастырды» деген
жолдар айғақ. Ал бұл, өз тарапынан, Мали ханымының кім болуы мүмкін екенін анықтау үшін енді
бізге әлем халықтарының мифтерін түгендеп жатпай-ақ, тек грек мифологиясындағы Зевс дәуіріне қатысты
бар деректерді зерде тезінен өткізудің керектігін көрсетеді. Осыған орай біз де солай істедік. Сонда Зевстің
Герадан басқа көңіл жарастырған толып жатқан сүйіктілерінің арасынан «Ио» атты аруға қатысты деректер
«іздегенің менмін» дегендей, өзіне ерекше назар аудартты.
Жалпы Зевстің өзге көңілдестеріне қарағанда Ио туралы мифтік аңыздар баршылық, әрі олардың
айтарлары да әр қилы. Солардың ішінен маңызды мәлімет беретін Овидийдің «Метаморфозы» поэмасы
мен Эсхилдің «Прометей прикованный» трагедиясындағы Иоға қатысты деректерді жүйелеп мазмұндаған
мифтанушы Николай Кунның «Легенды и мифы Древней Греции» атты еңбегімен бірге тарих атасы
Геродоттың әйгілі «Тарихындағы» деректер ерекше назар аудартады. Түптеп келгенде «Мифы народов мира»
атты энциклопедиядағы Иоға қатысты материалдар да осылардан алынып, қорытылған мәліметтер.
Николай Кунның мазмұндауы бойынша оқиға былайша өріледі: «Кезінде құдайлар анасы Гера өзінің күйеуі
Зевстен көп тепіреш көреді. Соның бірі Зевстің ғажайып сұлу қыз Иоға ғашық болуына байланысты. Біліп
қалса, қызғаншақ Гераның сүйіктісіне қастандық жасайтынын ойлаған Зевс Ионы ақ танаға (белоснежую
телку) айналдырып, көзден тасалауға ұйғарады. Бұл әрекеті Ионы Гераның қаҺарынан құтқара алмайды.
Зевстің айласын біліп қалған Гера көргеннің көзін тойдырар сүйкімді ақ танаға қызыққан болып, оны өзіне
сыйлауын өтінеді. Бермеске сылтау таба алмаған Зевс амалсыз Ионы Гераға береді. Осылайша Ионы қолға
түсірген құдыретті Гера оны жүзкөзді Аргусқа күзеттіріп, қатаң бақылайды. Осыдан бастап Ионың қайғылы
да азапты күндері басталады.
Қапияда айырылып қалған ғашығының қайғырып, азапта жүргенін көрген Зевс өзінің ұлы, желаяқ Герместі
шақырып алып, оған қалайда ақ тананы ұрлап алып, бостандыққа шығаруды тапсырады. Гермес жүзкөзді
Аргусқа түрлі қызықты әңгіме, ертек айтып, елітіп, көзіне ұйқы үйреді. Маужыраған Аргус қалғып кетіп, бір
сәт жүз көзін түгел жұмған кезде, соны аңдып отырған Гермес өзінің қайқы (изогнутый) қылышымен оның
басын қағып түсіреді. Сөйтіп Ио бостандыққа шығады.
Бірақ бұл да жанын қызғаныш билеген Гераның қаһарынан Ионы құтқара алмайды. Ионың ұрланғанын біле
салысымен, Гера ақ тананың соңына жантүршігерлік екі шанышқақты2 салып қояды. Шаққан жерінің қанын
сорғалататын бұл екі жәндік ақ танаға (Иоға) тыным бермей, алдына салып өңкілдетіп қуады да отырады.
Денесін қызарып қызған темірдей қарыған екі шанышқақтың бізгегінің (жалосының) уытына шыдамаған
ақ тананың қашып бармаған тауы, баспаған жері қалмайды. Осылай сорлап, шаршап-шалдығып жүріп, скиф
даласындағы таудың теріскей шыңдарының біріне бұғаулаған Прометейге жолығады. Әбден азып-тозған,
жүдеген Ио Прометейден ендігі тағдырының не болатын айтып, көмектесуін өтініп: «О, Прометей! Здесь на
этом пределе моих скитаний, открой мне, молю тебя, когда же кончатся мои муки, когда же наконец найду
я покой? – деп жалынады.
Оған Прометей: «О, верь мне Ио! Лучше не знать тебе, чем знать. Много еще стран пройдешь ты, много
встретишь ужасов на своем пути. Твой тяжкий путь лежит через страну скифов, через высокий снежный
Кавказ, через страну амозонок к проливу Босфор так назавут его в честь тебя, когда ты переплываешь его.
Долго будешь ты, затем блуждать по Азии. Ты пройдешь много страны, где живут, несущие смерть горгоны;
на их головах извиваются щипя, вместо волос. Остерегайся их! Остерегайся грифов и однооких аримаспов;
и их ты встретишь на свем пути. Наконец достигнешь ты Библинский гор, с них извергает свои благодатные
воды Нил. Вот там-то , в стране, которую орошает Нил, у его устья найдешь ты покой. Там вернет тебе Зевс
твой прежний, прекрасный образ, и родится у тебя сын Эпаф. Он будет властовать над всем Египтом и будет
родоначальником славного поколения героев. Из этого рода произойдет тот смертный, который освободит
меня из оков. Вот что, Ио, поведала о судьбе твоей мать моя Фемида» (Кун Н. «Легенды и мифы Древней Греции. Ал. изд. «Жалын». 1985. Стр. 68-69).
Міне, мифологиялық аңыз кейіпкері Ио туралы деректің бірі осы. Енді осы айтылғандарды талдау арқылы
Ионың кім екенін және оның тегі қай халықтан екенін анықтап көрелік. Осы Ионың есімі мен оның шыққан
тегін анықтаудан бастайық.
Иоға қатысты миф дерегін тұтас зерделегенде бір анықтағанымыз: оның есімінің дұрыс аталуы Ио емес,
Иө екендігі. Көне заманда түріктілдес халықтар күнді «Ра», айды «Иө» деп атаған. Бұлай атау кейін ежелгі
Египет және Майя халықтарында сақталған. Ал, кейбір халықтардың тілінде айды «Иө», күнді «Ра» деп

2 Н. Кунда: бұл қорқынышты жәндікті «овод» деп атайды. Оводтың қазақшасы «бөгелек». («Бүгелек» деп те

айтады). Қазақ ұғымында бөгелек тек жылқыны шағып, берекесін алатын жандік. Ол сиырға онша қауіпті
емес. Сиырдың жанын шығарып, есін тандыратын жәндікті қазақ «шанышқақ» дейді. Ескі дастандарда
ес-ақылы қалмай, жан-жаққа қашқан жауды: «Шанышқақ тиген сиырдай, қоярға жанын жер таппай» деп
теңейтін жолдар бар.
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атау қазір де бар. Мысалы, қытайлықтар айды қазір де «иө», күнді «ре» дейді3. Тым ескі заманда айдың «иө»
деп аталғанын ақ танаға айналған миф кейіпкерінің арып-ашып Африкаға жетіп, қайтадан адам бейнесіне
түскен жері «Тыныс-ном» да есімінің «Айға» айналуы да, одан біраз кейін тана елінің әрі билеушісі, әрі
Құдай-Анасы болған кезде Ай есімі тана елінің атауымен бірігіп, «Тана+Ай» (Дана-ай) аталуыда осы
ойымыздың дұрыстығын құптап, Ио (Иө, Ай, Танай) арудың есімінің түріктілінің сөздік қорынан шыққанын
одан әрі айғақтай түседі. Бұдан Ио арудың ата тегі түрік тектес халықтардан екенін аңғару да онша қиындық
туғызбайды. Бұл– тек Ионың есіміне қатысты.
Енді Ионың шыққан тегі жөнінде.
Байыптап қарасаңыз, осы тақырыпқа қатысты миф деректерінің бәрінде де Ионы «Аргостың патшасы
Инаханың қызы» деп көрсетеді. Демек, бұған бақсақ - Ионың туған жері, өскен ортасы осы Аргос, яғни
Ио Аргостың төл тумасы. Сондай-ақ аңыз деректерінен Аргостың автохтондық тұрғындарының пеласгилер
екені белгілі. Бұл - әлгі грек ақыны Гесиодтың «жер бетінде пеласгилер пайда болғанда аспанда Ай әлі жоқ
болатын»(Гесиод. «Работы и дни», «Теогония». Перевод поэм Г. Властова. СПб. 1885.ІХ. стр. 280)деп таныған
пеласгилері. Ионың әкесі Инаханың осы пеласгилерді билегені, солардың патшасы болғаны да миф авторлары
мойындатқан шындық. Көп құдайды ойлап тапқанға дейін адамзат баласы Күн мен Айға табынып жүрген
кезде осы пеласгилердің негізінде құрылған Ас тайпалар бірлестігінің Күнді құдай тұтқандары өздерін
«Күн тегі», ал Айды құдай тұтқандары өздерін«Айдың бауырлары» (младшие и старшие братья Луны) деп
атаған.Күнтегілердің билеушілері өздерін әрі патша, әрі құдай санаса, айдың бауырлары өздерін «мән» (ман)
деп атап, дінбасы «абыз» санаған. Уақыт өте келе осы Айға табынған мандар әлеуметтік жағдайларына қарай
іштей екіге бөлініп, біреуі «аха» (аға), «аха-ай» (айдың ағасы), екіншісі «іні-ай» (Айдың інісі)деп жіктелген.
Бұларды біріктіріп атағанда «Айдың бауырлары» дейді. Осы мандардың ініайлары кейін басқа тектес тайпалармен бірігіп жеке ел болып кеткенде мандар өздерінің абыздар тұқымы екенін ерекшелеп бұрынғы ініайға
«ман» атауын қосып, өздерін «Іні-ай-ман» (найман)деп атаған.
Міне, осы айтылғандарды халықтың ауызша аңыз-әңгімелерінің деректеріндегідей ықылым заманның ел
билеушілерін төл атымен атамай, оның орынына халқының, елінің атауын соның есімі ретінде де атай
беретінін ескере отырып, ой елегінен өткізсек, Ионың әкесі Инаханың да аты оның өзінің төл есімі емес,
оның елінің атауына байланысты айтылған деуге негіз бар. Бұған «инаха» сөзінің төркінін (этимологиясын) анықтау арқылы көз жеткізуге болады. Инаха - ежелгі түріктердің уақыттың (бәлкім, басқа тілдердің)
ықпалымен сәл өзгеріске ұшыраған «нағыз аха» (самый главный аха) деген мағынаны білдіретін «ең аха» деген
сөзі. Басқаша айтқанда, «ең аха» - аха елінің ең жоғарғы билеушісі, яғни патшасы деген ұғымды білдіретін
атау. Осыдан шығарып, аңыз кейіпкері Ионың шыққан тегін анықтауға да мүмкіндік туады. Ио(Иө, Ай) – аха
елінің билеушісінің қызы, Аргосты мекендеген аха (ахай) жұртының тумасы. Ал ахалардың ман халқы екенін
және олардың ежелгі түріктектес халықтардың арғы ата-бабаларымен қалай тамырласып жатқанын бұдан
біраз бұрын жарық көрген «Жер-жаһанда арғыатаңның ізі бар» деген кітабымызда дәлелдегенбіз (қараңыз:
Салғараұлы Қ. «Жер-жаһанда арғыатаңның ізі бар». Астана. 2015. 77-104-беттер).
Осы орайда айтылғанның солай екенін нақтылай түсу мақсатында жанама дерек ретінде ахалар жөнінде
мол мәлімет беретін гректің көне жырауы Гомердің әлемге әйгілі шығармасын да еске сала кеткеннің
артықтығы болмас. Осында ахалардың біріккен күшпен Трояға жасаған шабуылы кеңінен суреттелетіні
белгілі. Осы Троя соғысында ахалар жағынан айырықша аталатын батырларының бірі – Одессей. Оның басқа
батырлардан ерекшелігі: айла-амалы көп, тапқыр, қу адам. Ол сол қулығымен ахаларды жеңіске жеткізеді.
Міне, осы Одессейдің елін Гомер өзге ахалардан бөліп «ит-аха» деп атайды. Түрік халықтары ежелден
алдауды, өтірік айтуды, қулық-сұмдықты, жалғандықты жек көрген. Ондай жасаған адамды «ит-адам» (собака-человек), мінезін «ит-мінез» (собачьи характер) деп атаған. Мұның солай екеніне Махмұд Қашқари мен
Жүсіп Баласағұнидің еңбектерін және батырлар жырын оқыған кез келген адам көз жеткізе алады. Гомердің
алдамшы қу, айлакер Одессейдің елін басқа ахалардан бөле-жара «ит-аха»(собака-аха) деп атауында сол
ежелгі түріктік түсінік жатыр деп батыл айтуға негіз бар.
Бұл айтылғандардың бәрі, көне аңыз дерегін қалайда түрікке жақындату мақсатында қиыннан қиюластырған
жалаң қияли бопса тірлік еместігіне Иоға қатысты келтірілген жоғарыдағы жер-су, ел атаулары да одан әрі
көз жеткізе түседі. Қуғын-сүргіннің бар азабын бастан өткеріп барып, өліп-талып Африкаға жеткен Ионың ақ
танадан (сиырдан) адам кейпіне айналып, тыныштық тауып тұрақтаған жеріндегі аңызда айтылатын жер-су
аттары (топонимдер, гидронимдер) мен халықтық атауларының (этнонимдер) бәрі түріктік атаулар. Олар
мыналар: «Библі тауы», «Ніл дариясы», «Тыныс номы», «Тана өзені», «Тана көлі», «Тана жұрты». Түрік
халықтарының тілінен хабары бар кез келген адамның бұл атаулардың қай-қайсысын да дәл осы күйінде
ешқандай «Түсіндірме Сөздіксіз-ақ», ешбір ғылыми талдаусыз-ақ әрқайсысының недей мағына беретінін,
жеке алғандағы сөздік мәнін бірден ұға алатына сенімді болғанымызбен, тіл білмейтіндердің көңілінде күдік
қалмас үшін енді осы атаулардың бәріне қысқаша болса да арнайы жеке-жеке тоқталып өтелік.
Жоғарыда келтірілген аңызда Прометей Иоға: «Наконец достигнешь ты Библинский гор, с них извергает
свои благодатные воды Нил», - деген еді ғой. Міне, осындағы «Библинский гор» - Бибілі тауы. «Бибілі»

3 Осы ретте моңғолдардың, тибеттіктердің, қытайлықтардың, корейліктердің, вьетнамдықтардың генофондын

ДНК тәсілі арқылы тексерген генетик ғалымдардың тибеттіктер мен қытайлықтардан және моңғолдардан
ДНК-ның «түріктік» төрт типі (А,В,С,Д) түгелдей тапқанын да еске сала кеткеннің артықтығы болмас.
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сөзі көнетүріктің «бибі» деген сөзіне көптікті білдіретін көне «лі» жұрнағы жалғану арқылы жасалып,
«бибісі көп» деген ұғымды білдіреді. Ал «бибі» деп түрік халықтарының тілінде төрелердің, мырзалардың
әйелін айтады. Сөздіктерде оған: «Бибі - жена вельможи (представители духовной, дворцовой знати или
аристократи)», - деген түсінік берілген (Қазақша-орысша сөздік. Ал. 2001. Стр.149). Сонда «Бибілі тауы»
түрікше: «Бибісі бар тау», «Бибісі көп тау» деген ұғымды білдіреді. Қазақтың қарағайы көп жерді «қарағайлы»; жидесі көп ерді «жиде-лі»; түйесі көп ауылды «түйе-лі» дейтіні сияқты. Матиархат заманында өмір
сүрген Ионың кезінде таудың былай аталуы ешқандай күдік тудырмаса керек.
Енді осы Бибілі тауынан бастау алған Ніл дарияға келсек, оның да атауы түріктік мағынаға ие. Ніл
– түрікше ашық көгілдір түстің аты. Соған орай түрік халықтары, оның ішінде қазақтар, жездің тотығып
көгерген түрін де «ніл» дейді. Осындай жезі көп жерді «Ніл-ді» деп атайды. Орталық Қазақстанның бір өңірі
қазір де «Нілді» деп аталады. Ніл атауы әуелде түстің түрінен, әлде жездің осы түрінің көгілдір-жасыл түсті
болуынан шықты ма, ол жағын дәл айту қиын, әйтеуір араларында бір ортақтастық бары анық. Осыларға
қарағанда, Бибілі таудан құйылған берекелі мол суымен қуаң даланы құлпыртып жатқан арналы дарияны көкжасылданып толқыған суының түріне қарап, Африканы мекендеген арғытүріктің аталары «Ніл» деп атаған да
болар. Мұны осыған байланысты қабаттасып жатқан мынандай ұғымдар да құптай түседі.
Көнеқыпшақта дүниенің төрт құбыласын түстің түрімен, мысалы, шығысты «көк», батысты «ақ»(«құба»),
солтүстікті «қара», оңтүстікті «қызыл», ал осылардың ортасын «сары» деп атайтын дәстүр болған. Сол дәстүрмен үлкен өзен-дариялардың да әр бағытқа тарамдалып, бөлініп аққан ірі салаларына сол бағыттың түстік
атауын әлгі өзен-дарияның негізгі атына қосып атаған. Мысалы, атақты Еділ дарияның солтүстіктегі саласын «Қара Еділ», батыстағы саласын «Ақ Еділ» немесе Кеңгір өзенінің солтүстіктегі саласын «Қара Кеңгір»,
орта саласын «Сары Кеңгір» деп атаған. Ніл-дарияның да батыс саласының «Ақ Ніл» (Белый Нил), шығыс саласының «Көгілдір Ніл» (Голубой Нил) аталуы да дария атауы «Нілдің» сөздік төркіні түрік жұртынан екенін
дәлелдеп тұрғанын байқауға болады. Өз басым түрлі көне деректерге үңіле жүріп, әзірге түріктерден басқа
өзге халықтарда төрт құбыланы бұлайша түстің түрімен атайтын дәстүрді кездестірмеппін. Сондай-ақ осы
Ніл дарияның орта ағысында орналасқан әлемдегі ең көне қалалардың бірі деп танылған «Йер-қон» қаласы
атауының да: «йер» (жер) және «қон» (жайғас, орнық, түне, тұрақта) деген түріктің екі сөзінен құралып,
«түнейтін жер», «қоныстанған жер», «орныққан жер» деген мағынаны білідіруі де жоғарыда айтылғанның
бекер еместігін айғақтайды. (Отағасырлық түріктердің ататегі шыққан жер деп есептелінетін «Ергене-қонмен» салыстырып көріңіз. Қ.С.).
Аңыз дерегінде Ионың көп сергелдеңнен кейін Африкаға келіп, осында ақ танадан бұрынғы адам кейпіне
қайта оралып тұрақ тапқан жері - «Тыныс» (Тинис) деп аталады. Тасқа шегеленген Прометей әулиенің ақыл
сұраған Иоға: «в стране, которую орошает Нил, у его устья найдешь тыпокой» дегендегі «покой» тапқан
жерінің түрік тілінде «Тыныс» аталуын, оның және «покой» сөзінің түрікшеге тура аудармасындай бір
мағынаны дәл беруін, жай бір кездейсоқтыққа тели салу қиын. Бұл да, өз тарапынан, арғытүріктің осы
өңірде бір кездерде болғанын әйгілер, солардан қалған көне бір із, деректі айғақ екенін дәлелдейді.
Қараңызшы, Египет тарихында Ио билік жүргізген алғашқы қауымдастықтың аты «Тыныс ном» (ном –
көне түрікше: «қауым», «тайпа», «есім» деген мағынада. Қ.С.) болса, ал халқының аты - Тана. Сондай-ақ
бастауын Бибілі тауынан алып, созыла ағып жатқан ежелгі бір өзеннің де, сол өзеннің барып құятын көлінің де
атаулары осы халықтың атымен «Тана» деп аталады. Тана халқының қашан матриархат дәуірінің дәурені өтіп,
патриархат дәуірі күш алғанға дейін осы Тана өзеннің қос қапталы мен Тана көлінің жағалауын мекендегені
белгілі (бұл туралы да жоғарыда көрсетілген кітапта айтылады.Қ.С.). Ионың «Құдай-Ана» ретінде танылуы
да, Ай, Тана-Ай (Дана-ай) деген есімдермен аталатыны да,мифтанушылардың «(она) почиталась в Египте
по именем Исиды» («Мифы народов мира». Стр. 547) дейтіндері де, оның Африкаға келіп, осы тана халқына
билік жүргізген кезі. Басқаша айтқанда, Ионың сиыр «танадан» халық тананың бір мүшесіне айналған кезі.
Осындағы әрі халықтың (этноним), әрі өзен-көлдің (гидроним) ортақ атауы ретінде танылған «тана» сөзі
де түрік тілінің төл тумасы. Мысалы, түрік халықтарының бірі - қазақтар сиыр малының жаңа туған төлін
«бұзау» деп атап, одан арғысын өсу сатысына қарай: торпақ - баспақ – тана4(еркегі: тайынша) – құнажын
(еркегі: құнан) – дөнежін (еркегі: дөнен) – сиыр (еркегі: бұқа) деп атайды. Тана, бейнелеп айтқанда, сиыр
малының бойжеткен «қызы». Аңызда ғашық болған қызын қызғаншақ әйелі Гераның қастандығынан сақтау
үшін Зевс құдайдың Ионы сиырға айналдырып жіберетіні мәлім. Осы оқиғаны баяндаған мифтанушылар
Ио-сиырды орыс тілінде «корова» демей, «белоснежная телка» деп алыпты. Мифтанушылардың мұндағы
«белоснежная телка» деп отырғандары, міне, осы – Тана. Африканың бір өңіріндегі тым ескі замандағы
жер-су атауларының: (Бибілі, Ніл, Екібет, Тана (өзен мен көл аты),Тана, Танай (халықтың атауы), Тыныс,
(Тыныс-ном), Йер-қон (қаланың аты)– бәрінің дыбысталуының да, ұғымдық мағынасының да түрік тілінің
қорындағы сөздермен бұлайша бірдей болуы – осы өңірді сол тым ерте заманда түріктектес халықтардың атабабаларының мекендегенін толық айғақтайды деп білеміз.
4 Тана - екі жастағы сиырдың атауы. Әдетте бұл жаста тана бұзауламайды. Егер күтімі жақсы болып, ерте
жетіліп, бұқадан шығып кетсе, оны «қашар» деп атайды. Ондай сиыр малын кейін «қашарында бұзаулаған»
деп еркешелеп жатады. Осындай жағдайдан болар кей аймақтарда «тана» атауының орынына «қашар» деп
те атай береді.
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Енді осы айтылғандардың бәрін ой таразысынан өткізіп, бірін- бірімен сабақтастыра зерделесек, Ио есімі
мен тана атуының өзара байланыс негізін танумен бірге миф авторларының Ионы басқа жануарлардың
біріне емес, неге Зевске тек сиырға айналдыртқанының да, сондай-ақ неге оны басқа жерде емес, тек Африка
жеріне, тана халқының ортасына келгенде ғана қайтадан адам қалпына келтіртетінің де мәнін түсіну онша
қиындық туызбайды. Ал бұл деректер, өз тарапынан, Зевс пен Ио туралы аңызды өмірге келтірушілердің
«тана» деген халық екенін және оның сиырдың екі жасар кезіндегі атауынан алынғанын жақсы білетін
түріктектес халықтың арғы ата-бабаларының бірі екенін дәлелдесе керек.
Ио осы тана еліне келіп, құдай-анаға айналып, баршаға бірдей танылған кезде «Тана-Ай»(Танай) деп
аталады. Бұл бүгінгі тілдік қолданыс заңдылығына орай айтқанда, «Айдың танасы», «Ай басқарған тана елі»
деген ұғымдарды білдіреді. Уақыт өте келе ауыздан ауызға көшіп, айтылу барысында «т» дыбысы «д» дыбысына өзгеріп, «танай» атауы кейін «данайға» айналған5. Мифтанушы ғалымдардың тана халқының х. э.
дейінгі төртмыңыншы жылдары Африкадан Аргосқа қоныс аударған кезінің оқиғаларын баяндағанда оларды
«данай», «данайлықтар» (данайцы) деп атайтыны да сондықтан.
Ио Африкаға келгеннен кейін Зевс оны сиырдан қайтадан адам кейпіне түсіріп, оған үйленеді. Екеуі
балалы болып, өмірге Эпаф атты ұл келеді. Кейін ол Прометей айтқандай, бүкіл Египеттің билеушісі болады
және оның ұрпақтарынан аңыздың атақты батырлары шығады. Солардың бірі – әйгілі он екі ерлік жасап, аты
аңызға айналған, Прометейдің өзін азаптан құтқарған атақты Геракл6.
Міне, осы айтылғандардың бәрі тым көне заманда Африканы түрік халықтарының арғыбабалары
мекендегеніне, Ионың солардың бір перзенті екендігіне күдік қалдырмайды ғой дейміз. Бірақ, солай
дегенменде, бұл арада, негізгі тұжырымдардың бәрінің бірыңғай тек мифтік аңыз деректеріне сүйеніп
жасалғанына қарап, оқырманның кейбіреуінің айтылғанды қалайда бірден қабылдай қоюының киындығын
да ескермеске болмас. Өйткені, миф дерегі қалай дегенде де жан-жақты зерттеліп, ақиқаты анықталған
ғылыми дерек емес қой. Сондықтан осы жайғдайды ескере отырып, миф дерегінде де шындықтың дәні
барлығына айғақ ретінде енді,басқа емес, «тарих атасы» деп танылған Геродоттың атақты «Тарихындағы»
Иоға қатысты деректерге үңіліп көрелік.
Бұл ретте тарих атасы өз еңбегінде Ио туралы жоғарыда сөз болған көнегрек аңызынан мән-мазмұны
мүлде бөлек, парсылар мен финикиялықтардың ауызынан өз құлағымен естіген дерегін алға тартады. Соның
Ионың Аргостан Египетке келуіне қатысты парсылардың айтуындағысы мынау: «По словам сведуюших
среди персов людей, виновниками раздоров между эллинами и варварами были финикияне. Последние
прибыли от так называемого Красного моря к нашему и поселились в стране где еще живет. Финикияне
тотчас же пустились в дальние морские путешествия. Перевозя египетские и ассирийские товары во многие
страны, они, между прочим, прибыли и в Аргос. Аргос же в то времена был самым значительным городом
в стране, которая теперь называется Элладой. Когда финикияне прибыли как раз в упомянутый Аргос,
то выставили свой товар на продажу. На пятый или шестой день по их прибытию когда почти все товары
уже были распроданы, на берег моря среди многих других женщин пришла и царьская дочь. Ее имя было
Ио, дочь Инаха, так же называли ее и эллины. Женщины стояли на корме корабля и покупали наиболее
приглянувшиеся им товары. Тогда финикияне по данному знаку набросились женщин. Большая часть
женщин, впричем, спаслась бегством, Ио же с несколькими
другими они успели захватить. Финикияне
вташили женщин на корабль и затем поспешно отплыли», - деп аяқтайды. Содан соң Геродот оқырмандарға
өздерің салыстырып ой түйіңдер дегендей, осы оқиғаның финикиялықтардың айтуындағы нұсқасын да
ұсынады.
Онда: «О похишении же Ио финикияне рассказывают иначе, чем персы, вот что. Именно, по их словам,
они вовсе не увезли Ио насильно в Египет. Так как она уже Аргосе вступила в любовную связь с хозяином
корабля. Когда почувствовала себя беременной, то от стыда перед родителями добровольно уехала с
финикиянами, чтобы скрыть свой позор. Так расказывают персы и финикияне, что до меня, то я не берусь
утверждать случилось ли это именно так или как ни буть иначе.» (Геродот. «История». М.1989 cтр.1-2).
Көріп отырғаныңыздай, мұнда да әңгіме Аргостың патшасы Инаханың қызы Иоға қатысты болып отыр.
Бірақ мұнда баяндалатын оқиғаның әуені де, ішкі мән-мазмұны да жоғарыда айтылған мифология деректерінен, тіпті, бөлек, мүлде басқаша. Мұнда құдайлардың араласуымен болып жатқан адам сенбес ғажайыптар
да, есіңді алып, еліктірер мифтік әсірелеулер де жоқ. Бәрі өмірде болған, болатын жайлар. Барлы-жоғы көне
заманның көпке белгілі бір тарихшысы бір кезде болған оқиғаға қатысты парсы мен финикия жұртының
осы оқиғадан хабары бар өкілдерінен өз құлағымен естігендерін сол күйінде, ешқандай қоспасыз, қайталай
баяндап берген.
Енді осы деректерді, яғни парсы мен финикиялықтың әңгімелері берер мәліметтерді бұған дейін айтылған
жайлармен сабақтастыра салыстырып, тарихи шындықтың дәнін табуға талаптанып көрелік.
Бұл арада басын ашып айтар мәселе: біз үшін Геродот келтірген оқиғаны айтушылардың айтқандарының
5 Қытайлықтар да осы әйел құдайды «Данай», «Данай-фужэнь» деп атайды.Қытай мифологиясында ол
«Госпожа Великая Бабушка», « покровительница царства» және «чудесная благодетельница человечества»
(Мифологический словарь. М. 1991. Стр.172).
6 Татардың белгілі ғалымы М. Закиев «геракл» дегенді түріктің «жер» және«ақыл» деген екі сөзінен
құралып, «жердегінің ақылдысы» дегенді білдіреді» деп дәлелдейді.
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қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігінде емес. Ол – басқа тақырып. Ал бұл жерде біз үшін керегі –
оқиғаның парсы не финикиялық айтқаны емес, әйтеуір оның нақты өмірде болғандығы мен оқиға халықтың
жадында сақталып, Геродоттың қаламы арқылы бізге жетіп отырғанында. Осы арқылы біз жоғарыда
айтылған Иоға қатысты әңгімелердің бәрі бірдей қияли бос сөз емес, солардың қай-қайсысының да өзегінде
тарихи шындықтың жатқандығына сене бастаймыз. Егер бұл оқиғаның болғаны шындық болмаса, бірбіріне қатысы жоқ екі халықтың өкілдері Ионың Аргостан Африкаға кетуінің эллиндер мен египеттіктердің
қырқысуына себеп болғанын бұлайша дәл айта аламас еді. Мұның сыртында өзі естіген қай дерекке болсын
сын көзімен қарап, оған өз көзқарасын ашық білдіріп отыратын кәнігі тарихшы Геродоттың өзі де: «парсылар
мен финикиялықтар осылай дейді. Олардың айтқандарының дәл солай немесе басқаша болғанына мен
куәлік ете алмаймын» деп, айтушылардың сөзінің дұрыстығына кепілдік бермейтінін айтқанымен, жалпы
оқиғаның болғанына тарихшы ретінде ешқандай күдік келтірмейді. Тарихи факті есебінде ұсынады. Ал
бұл, өз тарапынан, Геродот пайдаланған халықтың ауызша тарихының дерегі мен жоғарыда әңгімеге арқау
болған мифтік аңыз дерегінің өзара іштей үндесіп, ортақ өзегінде тарихи шындық жатқанын көрсетеді.
Біздің Африкадағы таудан қашалған әйел мүсінінің иесі Геродот «Африка жабайылары» деп атайтын ежелгі
түріктектес халықтың перзенті Ай (Ио, Иө, Тана-Ай) ханым» деген тұжырымға келуімізде сондықтан.Ежелгі
заманда осындай құрметке ие болып, алып ескерткіш жасарлықтай Африканың арғы-бергі ауызша не жазбаша
тарихында Иодан басқа бір дебір әйелзаты кездеспейді. Геродот дерегінен Ионың сауда-саттық жасап жүрген
кемемен Африкаға келуі де оның тас ғасырдың емес, өркениетті елдің перзенті екендігін анық аңғартады.
Қалай болғанда да, осыдан кейін естен өшірілген ескі замандарда Ио есімді әйелдің өмірде болғанына
және оның Аргостан Африкаға қоныс аударғанына кім-кімнің де күдіктенуіне негіз жоқ сияқты. Сондай-ақ
Ионың Аргостан Африкаға өз еркімен емес, белгілі бір оқиғаның ықпалымен кеткені де анық байқалады.
Өйткені аңыз дерегіндегі ақ тананы шанышқақтың қуалауы да, финикиялықтардың Ионы ұрлап әкетуі
де, Ионың некесіз екіқабат болып қалып, елінен қашуы да, осындай тұжырым жасауға мүмкіндік береді.
Сонымен бірге араға бірнеше мыңдаған жылдар салып барып, Ионың ұрпақтары бастаған тана жұртының
Аргосқа оралуы да, кейін одан әрі Евразия кеңістігінен төбе көрсетулері де тарихи шындыққа келеді. Бірақ
олар мұнда қашан, қалай келді?. Оны айғақтар мифологиялық та, тарихтық та дерек сақталмаған. Алайда
оның есесіне тана халқының Ұлы Далада болғанын дәлелдер нақты із сайрап жатыр. Қысқаша қайырсақ:
ол із: тана халқының жоғалып кетпегенін, ұрпақтарының бірден бірге жалғасып бүгінге жеткенін дәлелдер
қазіргі түріктектес қазақ, башқұрт халықтарының құрамында жүрген «Тана» деп аталатын іргелі тайпалар;
ол із: кейін «Дон» деп аталып кеткен Тана өзені (қазіргі Дон, грек жазбаларында: «Танаис» деп аталады.
Қ.С.);сол өзенніңАзау (Азов) теңізіне құяр оң жағалауындағы көне заман тарихшылары жазатын Тана қаласы
(х.э. дейінгі ІІІ ғ. – х.э. кейінгі V ғ.);
ол із: созыла аққан Тобыл өзенінінің екі қапталын жайлаған танайдың (данайдың) қос тайпасы мекендеуінен
«Қос-танай» атанып, керіліп жатқан кеңбайтақ тұтас бір өңір...
Иә, іздер сайрап жатыр. Тек сол сайрап жатқан ізді жаңғыртып, өткенді бүгінмен жалғастырар шынайы
тарихтың жоқтығы ғана өкінішті.
Сонымен, жоғарыда келтірілген халықтың ауызша тарихы мен жазба деректері берген мәліметтерді
қорытындылап,содан тиісті ой түйсек, Африкадан италия геологы А. Питони тапқан, шамамен бұдан 35 мың
жыл бұрын гранит таудан ойып қашалған, ғажайып алып ескерткішті орнатқандар: «Африканы естен өшкен
ескі заманда мекендеген түріктектес халықтардың ежелгі өкілдері» деген тұжырым жасауға толық негіз бар
екенін көреміз. Ал ескерткіш кімге арналған дегенге келсек, оның Инаха(Еңаха) қызы Ио (Иө, Ай, Танай)
екенінің дебасы ашылды ғой деп білеміз. Бұған Зевстің көп көңілдесінің ішінен тек Ионың ғана Африкаға
келуі; осында оның тана жұртының билеушісі әрі Құдай-ана ретінде танылуы; Египет патшаларының бәрі
оның баласы Эпафтың ұрпақтары болуы, яғни Ионың бүкіл Египет патшаларының түпанасы болуы; осылардың бәрінің мифтік қиял жемісі емес, өмір шындығымен тамырласып жатқанын тарих атасы Геродоттың
тарихта болған оқиға дерегімен негіздеуі толық айғақ. Сондай-ақ, бұл айғақты Африканы мекендеген ежелгі
көне жұрттың жоғарыда талдап, атап көрсетілген байырғы халықтық атаулары мен адам есімдерінің және
жер-су аттарының сөздік төркінінің түгелдей қазіргі түріктектес халықтардың тілдік қорында бар сөздермен
дыбысталуының да, мағынасының да бірболуы одан әрі бекіте түседі.
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В этой статье подрбно рассказывается о художественных героях в литературенынешнего времени. Ясно одно,
народный фольклор любого народа является его профессиональной и художественной основой. Также повествуется,
что фольклорные персонажи используются в обновленной художественной системе современной культуры и
стали неотъемлемой частью творческих поисков. Будет затронута тема о разновидности жанров красноречия и
эффективном использований нескольких слоев фольклора, таких как мифический фольклор и фольклорные архетипы.
Ключевые слова: фольклор, литература, народ, кюй, писатель.
The article tells about the artistic heroes in the literature of this time. One thing is clear, the folklore of every nation is its professional and artistic system of modern culture and has become an integral part of the creative searches. In this articlewill be
toushed upon the them about the variety of geres of rhetoric and effective use of multiple layers of folklore, such as the mythical
folklore and folk archetypes.
Key words: folklore, literature, piple, kwi, writer.
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«ӨРКЕН» СӨЗІНІҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ
Берілген мақалада өсімдік атауларына қатысты тұрақты тіркестердің өмірге келуі, қолданыс ерекшеліктеріне,
халықтың өмірі туралы сан алуан пайым˗байқауларынан, ойға түйгендерінен әр түрлі қарым˗қатынастар барысында
айқындалатын сезім, айшықты ой, психологиялық жай˗күй т.б. деректер негізінде пайда болуын жан˗жақты
қарастырылады.
Кілт сөздер: өркен, өріс, мәйек, тоңғақ, құйрық май.

Өсiмдiк атауларына қатысты тұрақты тiркестердiң өмiрге келуi, қолданыс ерекшелiктерiне, халықтың
өмiрi туралы сан алуан пайым-байқауларынан, ойға түйгендерiнен әр түрлi қарым-қатынастар барысында
айқындалатын сезiм, айшықты ой, психологиялық жай-күйi т.б. деректер негiзiнде пайда болуына
этнолингвистика ғана толық жан-жақты жауап бере алады. Тiл деректерiнен өсiмдiк атауларына байланысты
қалыптасқан тұрақты тiркестердiң табиғатына этностың өз көзiмен, өз болмысы тұрғысынан баға бере алады.
«Қырғыздарда мал үшiн өте жұғымды бетеге деп аталатын шөп бар. Осы шөп туралы құдай халықтарға
жер бөлiп бере бастағанда, қытай жер алған, сондықтан жер өңдеушi; орыс орман алған, ол – аңшы; ал қырғыз
бетеге алып, содан малшы болған деген аңыз бар»,– деп жазады Г.Н.Потанин [1, 84]. Содан да болар, қазақ
шаруашылығының тарихи қалыптасқан, дәстүрлi халықтық түрi – мал бағу, қазақ тiлiнiң лексикалық қорына
өзiнiң айқын iзiн қалдырады. Шаруашылықтың бұл түрi және көшпелi өмiр салты жайылым жайын бүге-шiгесiне дейiн қалдырмай бiлудi қажет еттi. Жайылымды дұрыс та үнемдi пайдалану төрт түлiк малды әртүрлi
ауру-iндеттен сақтаудың бір түрі болып саналады.
Дүние жүзiнде ең көп тараған малдың бiрi – қой, оның жүн, терi, ет беретiндiгiнен бұрын ол көнбiс,
табиғаттың түрлi талқысына шыдамды. Малдың түрлi қасиетiн, бойындағы өзгешелiктерiн әдейi бөлiп алып,
бiрде «сиыр сипағанды бiлмейдi» деп жақсылық пен жамандықтың парқын бағалап, бағамдай бiлмейтiн адам
жайлы айтса, қойдан жуас мал болмайтындықтан, қой аузынан шөп алмас деп жуас, момын кiсi туралы,
түртпектеп, айта отырып, жетелемесе өзi бiлiп адымын ашпайтын адам жайлы салыстыра айтамыз. Қой
бағуда қазақ халқы оның табиғи қажетiн қатты ескерген. Қой жаю таңертең ерте күн шықпай басталады,
түскi ыстықта демалыс болады. Осыған сай пiшендi салқында шап, қойды салқында бақ; қыста қойыңды
бақ, жазда шөбiңдi шап, шетендi қой төлдi болар сияқты ғасырдан ғасыр қуалап, халықтың бай тәжiрибесiн
жинақтап, қысқа тұжырым, нұсқау ретiнде бiзге бiр-ақ ауыз сөзбен жеткен.
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«Қойлы бай, қорлы бай» деп қазақ бекер айтпаған. Отамалы /наурыз/ айының аяғында, наурыз келгеннен
кейiн, отжақпас /сәуiр/ айының басында көшпелi қазақ ауылы қыстаудан көктеуге келiп қонады [2, 88]. Бұл
күн күркiреп, көк дүркiреп, күн жылынып, шөп шығып, қой қоздай бастайтын кез. Қойдың қозысын аман
сақтап қалу-малшы ауылдың тiршiлiгiндегi ең жауапты кезеңiнiң бiрi. Мал төлдегенде ауыл адамдары шаруаға бiр кiсiдей жұмыла кiрiседi. Жаңа туған қозы-лақты әуелгi күндерi дұрыс ауыздандыру, олардың жақсы
өсiп жетiлуiне мүмкiндiк туғызады. Егер қозы мезгiлiнде уызданбай қалса, шығынға ұшырауы мүмкiн. Бұл
жағдайды аталарымыз анық та қанық етiп уызға жарымаған мал оңбайды,қызғалдақ жемеген қозы арманда
деп дөп басып айтады. Уызға бүйiрi бұлтиып тойынған қозы мәйектi болады, төл күйiнде ауру-сырқаудан сау
болады. Тоңғағы тез тазарады, тез жетiледi. Жас төлдiң қара уызды /төлдеген малдың емшегiнде ғана болатын
бiрнеше тамшы уыз/ емуi, сары уызға бөге тоюы төл үшiн ем. Яғни, өмiрге келген алғашқы сәттен бастап,
тиiстi жағдайлар жасалуға, тиiстi шаралар атқарылуға тиiс, сонда ғана сенiң келешек саналы өмiрiңнiң мәнi
мен сәнi болады дегендi қыз құшпаған ер арманда, қызғалдақ жемеген қозы арманда деп тұжырымдаған
халық тәжiрибесi. Бұл - өмiрлiк мәнi бар тұжырым. Жас төлдiң уызға дұрыс жаруы, жарымауы, дұрыс
отығуы, отықпауының бүгiнгi қозы, ертеңгi қойдың дұрыс жетiлуi, жетiлмеуiнiң, аман-саулығының кепiлi.
Осы жайында Ж.Бабалықұлы өзiнiң «Қазақша мал ауруларының атаулары» [3, 75] деген еңбегiнде толық
түсiнiктеме берген. Бiзде сол еңбекке жүгiнейiк.
Төл туа салып, өзi ауызданса, уызға тыңқиып тойса, iшке уыз барған соң, мәйектi /iштегi төлдiң
ұлтабарындағы уыз сияқты қоймалжың, түсi ақсары, иiсi жоқ, iштегi төлге қорек ретiнде жұмсалатын зат/
жiбiтiп, жұмсартып, сәл сұйылтып, тоңғаққа айналдырады. Төлдiң тоңғағымен осы өңдес, осы күйiнде сыртқа
шығарылған мәйек қазақ тiлiнде тоңғақ, сары тоңғақ, қара тоңғақ деп аталады. Төлдiң күйiне, уызға тою,
тоймауына байланысты тоңғақ түсi ақ, ақсары, құрым сары, қою, қоңыр сары келедi. Тоңғақ қоңырланған сайын
төл тез төлежидi. Тоңғақтан арылған сайын төлдiң iшкi ағзалары тазара түседi. Iштегi мәйек те осы тоңғақ
арқылы арылады. Егер төл уызға тойынбаса немесе төлде басқа бiр кiнәрат болса, тоңғақ жүрмейдi, тоңғақ
арқылы түсетiн мәйек кешеуiлдейдi. Түскен күнде де тоңғаққа айналмаған мәйек қоя тәрiздi түйнектелiп,
қатқыл, ұзынша, буылтықтанған үзiк-үзiк күйде болады. Төл iшiндегi мәйектiң дер кезiнде тоңғаққа айналмай
қалған түсi мен сапасы өзгерген осы түрiн малшылар «өркен» деп атайды. Жас төлдiң өркенi түстi, өркенi
түспедi делiнетiн тiркестер төлдiң хал-жағдайына байланысты айтылары анық. Сонымен, өркенi түспеу,
өркенi қату төлдiң дұрыс ауызданбағанын бiлдiретiн тiркестер, ал өркентүсiру, өркентүсу тiркестерi төлдiң iшiндегi кiрнесiнен арылып, ойнақтап шыға келуiнiң себепшiсi. Мәйектiң тоңғаққа айналып тез түскенi
жақсы. Егер мәйек алғашқы 1-2 күнде арылмай, өркен байланса, төлдi қатты қинайды. Төлдiң азыққа тәбетi
тартпай ашығады, күшенедi, iшi кебедi, екi бүйiрi iшiне жабысып ыңыранады. Егер тез дауаламаса, төл өлiп
те кетуi мүмкiн.
Жоғарыда баяндалған жағдай жас нәрестеге байланысты да айтылса керек. Дүние есiгiн алғаш ашқан
кезде, жарық дүние дәмiн татпай тұрып, сәбидi ең алғаш ауыздандырғанда алдымен қойдың құйрық майын
пiсiрiп, аузына салып сорғызады, аузы-басын, iшiн майлайды, сосын барып баланы емiзедi. Алғашқы уыз бен
май асқазанды аралап, асқазанда ерекше сөл бөлiнiп, iштегi кiрнесiн шығарады. Баланың осы алғашқы тоңғақ
түрiндегi дәретiн «өркен» дейдi. Өркенi түстi деп ақ шүберекке салып алып, сүйiншi де сұраған. «Өркен
тойын» жасаған. Жалпы өркен дегенiмiз: 1.Өркен-жапырақ қабыршықтары, бүршiктерi, қосалқы тамырлары
бар тамырсабақ [4, 60]. 2. Өркен – өркеннiң ұшынан дамитын түйнек. 3. Өркен – өсiмдiк сабағындағы бүршiктер түрiнен пайда болатын желi [5, 568]. 4. Өркен – ботаның iште жатып жинаған нәрi. Жас ботаның өркенiн
түсiру үшiн, туғанына екi күн болғанда, оның аузына бiр кесе жылқы майын не шыжғырылған құйрық май
құяды. Өйтпесе ботаның iшi кеуiп, бұдан өлуi де ықтимал [6, 80]. 5. Өркен – төл iшiндегi мәйектiң дер кезiнде
тоңғаққа айналмай қалған түсi мен сапасы өзгерген түрi. 6. Өркен – баланың алғаш тоңғақ түрiндегi дәретi.
7. Өркен - монғ.: үр-1.тұқым, дән; 2.бала, сәби; бурят т-е: урhэн – тұқым ; қырғ.: үрөн, тува: үрезин [7, 226].
Сонымен 1, 2, 3 қатардағы өркеннiң /побег/ бастамасы бүршiк /поч,,/. Өйткенi, әрбiр өркен бүршiктен дамиды. Өркеннiң қай жерде де пайда болуына қарай бүршiктерi төбе бүршiк, жанама бүршiк, қолтық бүршiк,
қосалқы бүршiк деп бөлiнедi. Егер бүршiк өркенге сағағы арқылы орналасқан болса, ондай бүршiктi сағақты
бүршiк, ал өркенге сағақсыз орналасқан болса, қондырма бүршiк [8, 31] деп атайды. Ал 4, 5, 6, 7 қатардағы
өркен сөзi: тұқым, дән, жаңа туған баланың iшiндегi кiрнесi және бала, сәби деген ұғымдарды бiлдiрiп тұр.
Iстiң, қимыл-әрекеттiң, процестiң, ұдайылығы, созыңқылығы, мәңгiлiгi аталған түбiрдiң ур-өр
сингармониялық варианттарынан айқын байқалады. «Өсу, даму, жетiлу, өркен жаю» мағынасын бiлдiретiн
«өр-бi» – туынды етiстiгi осыған мысал. «Түбi бiр, тегi бiр» екендiгiн көрсететiн «өр» етiстiгi де, «өстi,
дамыды, қанат жайды» деген мағына беретiн өркен жайды фразеологизмi де iстiң, қимыл-әрекеттiң т.б.
толассыз, үзiлiссiздiгi жайында хабар бередi. «Өр етiстiгiнiң жуан варианты көне жазбаларда өлi түбiр ретiнде
ғана сақталып қалған: «ур+уғ /зерно, семья; род, потомстово/ /ДТС, 615/. Бұл мысалда «өсу, даму, жетiлу,
өркен жаю» семантикасы «ур» тұлғасында тұр. Қазақ тiлiндегi «ұр-пақ» /тұқым, жұрағат, нәсiл/» [9, 111] зат
есiмi де осы лексикалық-семантикалық топтың қатарын толтырады.
Жас өскiннiң өркен жайып, жайқалып кетуiне табиғи факторлар себепшi болса, жас нәрестенiң жетiлуi
де барған қоректiң ағза қажетiне қарай қорытылып, асқазан өз қызметiн дұрыс атқаруына байланысты.
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Осылай дұрыс ауыздандырылған, дұрыс жетiлген, мазалы балпанақтай бала туралы «құйрық маймен
ауыздандырылған, мәйегi тоқпақтай» деп жатады ел сөзiн бiлетiн үлкендер.

Көрсетiлген деректерге сүйенсек, сөздiң алғашқы тұлғасы мен мағынасы монғол, түркi тобындағы
тiлдерге ортақ болуы да мүмкiн. Ә.Нұрмағамбетов өркенi өсу тiркесiнiң мағынасы алғашқы кездерде
«тұқымы өсу» ұғымымен бiрдей болған деп көрсетедi. Өркенi өссiн, өркен жайсын тiркестерiнiң
мағынасы да «тұқымы өсу» мағынасымен үндесiп, жан-жақты өссiн, дамысын, көркейсiн дегендi
тiлек, бата, алғыс ретiнде бiлдiрiп тұр. Ал өскен өркен – өркенi әбден жетiлген, табысы мол,
қанатын кең жайған ұрпақ /поколение/, елiнiң өркендеуi үшiн қоғамға, елiне қызмет атқарар бүгiнгi
жеткiншек, ертеңгi азамат.

Мал бақсаң, өрiсiңдi тап деген қағидаға сүйене отырып, малшы қауым жайылымның жағдайын, ауарайын, өрiстегi бұлақ, жылға, тұмалардың санын, судың деңгейiн, жауын-шашынның сырын, жер бетiнiң
түгiн, онда өсетiн өсiмдiктердiң түрiн, мал азығын, жарамды шөптердiң шүйгiнiн, құнарлы-құнарсыздарын
таңдап, малмен көшiп-қонып, өрiс жағалаудың бағыт-бағдарын дәл анықтай бiлген дала «академиктерi» төрт
түлiктi үнемi көк балаусамен қамтамасыз етiп отырған, далалы аймақтарда оңтүстiктен солтүстiкке, таулы
өлкелерде тау етегiнен тау басына қарай көк қуалап тынымсыз көшудiң мәнi, сайып келгенде, жайылым
жағдайына байланысты болған [10]. Осыған орай мал соңында жүрген қойшы-қолаңның өз жағдайына
байланысты қоныстануынан бұрын малының жайылымын ойлағаны жөн дегендi аңғартатын, малдың жылдың
төрт мезгiлiнде жайылатын жайылымын сайла, яғни қонысалғанша, өрiсал деген ТТ қалыптасқан. Ал өрiс
ауылдан ұзап шыққан малдың жайылу қашықтығына байланысты анықталады. Әрбiр өрiстiң өз аты бар: ең
алысы – жылқы өрiс, қой өрiс; жақыны қозы өрiс, бұзау өрiс. Өрiс – 1.з.е. Ауыл маңынан шалғайлау оты мол,
мал жайылымдық жер. 2. ауыс. бiлiм дәрежесi, дүние танымы. 3. ауыс. үрiм-бұтақ, жекжат [11, 577]. 4. ауыс.
iс-әрекетiнiң аумағы. 5. ауыс. Мүмкiндiгi. Өрiс сөзi о баста мал жайылымы деген мағынада қалыптасса да,
келе-келе ол адам әрекетiнiң аумағын, iсiнiң көлемiн, өзiнiң өсiп-өнгендiгiн бiлдiретiн сөз ретiнде мағынасы
кеңейген. Мысалы, жан-жақты, өстi, дамыды деген мағынада өрiсi кеңейдi; құлаш жайды, етек жайды, көбейе түстi – өрiс алды; алымды, шалымды, бiлiмi кең, терең, қарым-қатынас жасайтын адамы көп – өрiсi кең;
мүмкiндiгiн шектедi, қақпайлады, тартпақтады, қағажу көрдi – өрiсбермедi; бiлiмi, парасаты таяз, ақылы
аз – өрiсi тар фразеологизмдер және бiлiмiңдi толықтырып, жетiлдiрiп отырмасаң, отырған жерiңдi баптап,
үнемдеп пайдаланбасаң, жұмысың алға баспайды, яғни малды iрiктемесең тұқымы тозады, қонысты
жаңаламасаң, өрiсi тозады және өрiсiңе қарап мал өсер, өзенiне қарап тал өсер мақалдары қалыптасқан.
Өскелең бай тiлiмiздiң басты белгiлерiнiң бiрi – синонимдес сөздер. Тiл-тiлдiң өсiп, көркеюi үшiн,
бай әдеби тiлi болып жетiлуi үшiн синонимика категориясының айрықша маңызы бар. Тiл-тiлдегi мақалмәтелдер, жұмбақ, идиомдар ойды бейнелеп, меңзеп айтудан, астарлап, кестелеп айтудан туады. Синонимдi
сөздер мен тiзбектер белгiлi бiр ұғымды түрлi жолмен бiлдiрiп, ойды неше саққа жүгiртiп, арнаулы бiр
затты немесе арнаулы бiр құбылысты әр тұстан қамтып отырады [4, 217]. Сондай мағыналық бiрлестiгi
мен ұғым, түсiнiгi бiр тiзбектерге, қой егiз туса, бiр шөптiң басы айыр туар; ауылда лақ туса, арықта
оты өнер ТТ-iн жатқызуға болады. Мұндағы арық – өрiс, от– шөп ұғымын бередi. Жалпы, бұл тiркестiң
беретiн мағынасы азық үшiн, iшiп-жеу үшiн көп қайғырудың қажетi жоқ, әркiмнiң өз пешенесiне жазған
ырыздығы бар, ешкiм аштан өлiп, көштен қалмас, тiрi адам тiрлiгiн жасайды, қолы қимылдағанның аузы
қимылдайды дегенге саяды.
Қазақ халқы үшiн төрт түлiк малдың бабын табу, жер-судың ыңғайына қарай жайлау, қыстау, күзеу
арасында көшiп-қонып жүрудiң де табиғаттың жұмбақ сырларын, тылсым күшiн түсiнiп, соған орай алдынала әрекет жасап дағдыланған жылдар бойғы тәжiрибесiнiң түйiнi жатыр. Әр айдың оты, жер-жердiң шөбi
басқа тiркесiнен күн күркiреп, көк дүркiреп көктеуiнен, пiсiп-жетiлiп, ұрық шашуы, қуаруына дейiнгi табиғи
өзгерiстерiн қалт жiбермей бағып, уақытына тән сипатын қадағалап табиғаттың осы құбылыстарына сай,
алдындағы малының жағдайын ойлаған малшы қауымның өмiрлiк зердесi көрiнедi.
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Филол. ғыл. докт., Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, Астана қ.
«АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА...»
(Алаш мұраты - азаттық пен жасампаздық хақында)
Мақалада Алаш әлемі, мұраты мен тарихы кең түрде сөз болады. Алаш арқауы, ондағы басты бағыт: азаттық пен
жасампаздық жолы, тәуелсіздік мұраттары қазіргі кезең рухымен сабақтастықта қарастырылады.
Түйін сөз: Алаш, азаттық, адами мұраттар, тарих, тарғдыр

Ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Алаш ұраны» атты өлеңін қайта оқығанда, азаттық мәні мен рухына, адам мұраты мен заман шындығына жіті көз жеткізеріміз хақ. Ақиқатында, адамзаттық тарихтың асыл
арқауы – азаттық пен жасампаздық жолы. Оның негізін – бірлік пен татулық, достық пен тұтастық құрайды.
Арғы-бергі тарихта, өркениет дамуында азаттықты ту еткен, бостандық жолын мұрат еткен, осы бағытты
таңдаған ұлт пен ұлыстар көп-ақ. Алайда, азаттық жолына түсу, тәуелсіздік мұраттарына қол жеткізу оңай
болмағаны анық.
Ел тарихы мен дамуында - Алаш жолы, азаттық пен тұтастық мәселесі кең орын алады. Бұл - тәуелсіздік
кезеңінде маңызды факторға айналды.
Қазақстан тарихнамасында – ұлт зиялыларының азаттық пен бостандық жолындағы ерен еңбектеріне кең
орын беріледі. Бұл ретте, әрине ХХ ғ.б. қазақ оқығандарының қоғамдық өмірге, руханият салаларына еркін
еніп, бұл бағыттарда елдік мүдде жолында жұмыла еңбек етуі үлгі етуге лайық. Біртұтас ұлттық мемлекет
құру – Алаш идеясының басты ұстанымы болды.
Алаш жолы – ұлт тарихының айнасы, елдік мұрат-мүдденің асыл арнасы. Ел тарихының арғы-бергі
кезеңінің өрнекті өрісі, азаттық арқауы.
Ұлт тәуелсіздігі - қоғамның барша саласына соны серпін берді. Өмір мұраты айқындалып, адам еңбегіне
көп көңіл бөлінді. Мәдени-рухани арналар айқындалып, жаңа бағыттар белгіленді. Зерттеу мен зерделеу ісіне
кең өріс ашылды. Ұлт мұраты мен елдік мүддені, тәуелсіздік тағылымын баянды ету сынды кәделі де сауапты
істер, қалың көптің арман-аңсарларына негізделген игілікті де ізгілікті қадамдар алдыңғы кезекке шықты.
Алдымен айтарымыз, ел егемендігі тұсында - «Жалпы ұлттық татулық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу», «Халықтың тұтастығы мен ұлттық тарих» жылдарының // 1997, 1998 // ғибраттық-тағылымдық қырлары айқындалып, «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы» Заң күшіне енуі // «Егемен
Қазақстан» 1998, 6 қаңтар// арғы-бергі кезеңдердегі халқымыздың тағдыр-талайын, әдеби-мәдени һәм рухани
салалардағы танымал тұлғалардың өмірі мен еңбегін, қоғамдық қызметтерін қайта қарап, жаңа қырларын ашу
ісінде көп көмегі болды. Бастысы, әрине 31 мамыр - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып
белгіленді. Еліміздің жер-жерінде жазықсыз жазалағандарды еске түсіретін мемориалдық ескерткіштер
ашылды. Аза кітаптары жарық көріп, қалың көпке жетті [1].
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Келесі кезекте еске түсіретін жайттардың бірі - «Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің Мағжан
Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсіпбек Аймауытовтың творчестволық мұрасын зерттеу жөніндегі
комиссиясының қорытындысы» да көпке жеткенін айту ләзім [2].
Онда, әсіресе М. Жұмабаевтың, А.Байтұрсыновтың, Ж. Аймауытовтың творчестволық мұрасы туралы
кең көлемдегі мәлімет, дерек көздерімен қатар, атқарылар ауқымды іс-жұмыстарға да жан-жақты орын
берілген: «Жазықсыз жазаға ұшырап, республикада отызыншы жылдары орын алған зорлық-зомбылықтың,
социалистік заңдылықты бұзудың құрбаны болған аса көрнекті ақын Мағжан Жұмабаевтың, ірі ғалым-лингвист,
әдебиет зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын-аудармашы Ахмет Байтұрсыновтың, қазақ романының негізін
салушылардың бірі, белгілі лингвист, ақын-аудармашы Жүсіпбек Аймауытовтың творчестволық мұрасын
зерттеген комиссияның жұмыс қорытындыларын қарай келіп, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
Бюрасы комиссияның М. Жұмабаевтың, А. Байтұрсыновтың, Ж.Аймауытовтың қоғамдық-саяси, ғылымипедагогикалық және әдеби қызметі туралы тарихи шындықты толық көлемінде қалпына келтіру, олардың
жеке шығармаларын, баспасөзде көрсетілген қателіктері мен уақытша адасуларын сын тұрғыдан зерделеу
жөніндегі тұжырымдарымен келісті, республикалық газеттердің, журналдардың редакцияларына, Қазақ ССР
Телевизия және радио хабары жөніндегі мемлекеттік комитетіне олардың өмірі мен творчестволық қызметі
туралы мақалалар сериясын жариялау, радио мен телевизиядан хабарлар циклын ұйымдастыру ұсынылды.
Орталық Комитетінің Бюрасы сондай-ақ, Қазақ ССР Баспа, полиграфия және кітап саудасы істері жөніндегі
мемлекеттік комитетіне Қазақ ССР Ғылым академиясының Тіл білімі, Әдебиет және өнер институттарымен
бірлесе отырып, М. Жұмабаевтың, А. Байтұрсыновтың және Ж. Аймауытовтың таңдамалы шығармалары
мен ғылыми еңбектерін әзірлеп, басып шығаруды тапсырды» [2].
ҚК ОК Қорытындысы қазақ әлемінде, тарихы мен руханиятында жаңа бағыттар айқындалды. Соны
зерттеулер мен зерделеулерге кең өріс ашылды. Алаштың қайраткер-қаламгерлерінің // мысалы, Ә. Бөкейхан,
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытұлы, Ж.Ақбаев, Х.Досмұхамедұлы, Қ.Кемеңгерұлы,
С.Қожанов,Т.Рысқұлов, Н.Төреқұлов, С. Сәдуақасұлы, Б.Сыртанов, т.б. // қоғамдық қызметі мен кезеңі,
өмірі мен шығармашылық мұрасы іргелі ізденістердің, алуан бағыттағы зерттеулердің арқауына айналды.
Алдымен, Алаш арыстарының «Шығармалары» жарық көрді //1998-1990 ж.ж.//, көптомдықтары басылып
келеді (1995-2017). Зерттеу мен зерделеу ісі- жеке жинақ пен ұжымдық еңбектерден, кітаптар мен библиографиялық көрсеткіштерден орын алды ( мысалы, Алаш-Орда. Сб. Документов. Состав: Н. Мартыненко.А, 1992; Алаш мирас. Құжаттар жинағы.-А, 1993; Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы.
1-3 том. –А, 2004-2007 ж.ж; Алаш ақиықтары. Құраст: Т.Жұртбай.- А, 2006; Бес арыс. Естелік, мақалалар.
–А, 1992; Қазақстан. Ұлттық энциклопедия.-А, 1997-2000; 2005; Алаш қайраткерлері. Көрсеткіш. - Астана,
2004; «Алаш» қозғалысы. Анықтамалық.-А, 2008; Город Алаш (Сборник документов).-Семей, 2010. -366 стр;
Восточное отделение правительства Алашорды(Сборник документов). -Семей, 2010. – 420 стр;Алаштану
мәселелері(Ғылыми жинақ).-Семей: Таным, 2010. - 420 бет;Алаш туы астында.Танымдық басылым.-Астана:Арман Медиа,2013.- 198 бет; ХХ ғасырдағы Алаштың ақ жолы.-Алматы:Экономика,2013. - 248 бет, т.т.).
Отандық тарих пен білім-ғылым жүйесінде – Алаш тарихы мен тағылымы, Қазақстандағы алапат аштық
пен қуғын-сүргін сырлары,ұлт тәуелсіздігін арман-аңсарларына айналдырған танымал тұлғалардың өмірі мен
кезеңі,қоғамдық қызметі мен шығармашылық мұралары: Ғ.Ахмедовтың «Алаш «Алаш» болғанда»-1996, К.
Нүрпейісовтың «Алаш һәм Алашорда»-1995, Т. Кәкішұлының «Мағжан-Сәкен»-1999, С. Қирабаевтың «Ұлт
тәуелсіздігі және әдебиет»-2001, М. Қозыбаевтың, «Ақтаңдақтар ақиқаты»-1992, М. Қойгелдиевтің «Алаш
қозғалысы»-1995,Ш.Елеукеновтің «Мағжан»-2008, Д. Досжанның «Абақты»-1992, Р. Нұрғалидің «Әуезов
және Алаш»-1997, Т.Жұртбайдың «Талқы» -1997; «Ұраным...Алаш!»-2008, Т. Қаратаевтың «Алаш және
Алашорда»-1990, Д.Қамзабекұлының «Алаш және әдебиет»-2002 , Р.Тұрысбектің «Жүсіпбек»-1997, «Ар айнасы»-2000, А.Исмакованың «Возвращение Плеяды»-2002,Х. Оралтайдың «Алаш»-1971, Т.Омарбековтың
«Зобалаң»-1994, С. Өзбекұлының «Арыстары Алаштың»-1998 т.б. ізденіс, еңбектерінен жан-жақты көрініс
тапты. БАҚ жүйесі мен мұрағат материалдары, естелік - әңгімелер мен хат жазбалары т.т. кең көлемде
қамтылды. Зерттеу мен зерделеуге, тану ісіне кең орын берілді.
Сондай-ақ, «Мұстафа Шоқай» ( Таңдамалы, 2 том ) 1998; Д. Қыдырәлиевтің «Мұстафа Шоқай»-2007;
Шәкәрім (энциклопедия )2008; Шәкәрімтану мәселелері (1-6 кітап), -2006-2008; Ғ. Есімнің «Данышпан
Шәкәрім»-2008; Б. Әбдіғазиұлының «Шәкәрім» (Ғұмырнамалық баян)-2008; Е. Сыдықовтың «Шәкәрім
және Алашорда». -2008; «Алаш қаласының тарихы».-2010; Қ. Салғараұлының «Ұлы Қағанат»-2008;
А. Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы»-2008; А. Ісімақованың «Алаш әдебиеттануы»-2009;Д.
Қамзабекұлының «Алаш және әдебиет»-2002; Р.Тұрысбектің «Жүсіпбек»-1997; С. Сүтжановтың «Алаш
және түркі руханияты»-2008; Т.Жұртбайдың «Біртұтас Алаш идеясы» -2014 ,т.б. зерттеу еңбектеріндеАлаш мұраты, оның көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылық мұрасы, көркемдік құпиясы мен
эстетикалық мұраттар, уақыт пен кеңістік сырлары, тарих пен тағдыр-талайы т.т. жан-жақты танылады.
Қысқасы, еске алған еңбектер – тәуелсіздік кезеңінің оңды қырларымен қатар, Алаш мұратын, мұрасы мен
мирасын танып-талдауға, зерттеп-зерделеуге батыл қадамдар жасайды.Тұғырлы тұлғалардың есімі мен
еңбектерін еске алады.Оны кең көлемде қарастырып, танып-талдап,зерттеп-зерделеудің жаңа бағыттарын
айқындайды. Ал,басты еңбектердің қатарында 2004-2008 жылдары жарық көрген – «Қазақ әдебиетінің
тарихы» (он томдық) атаған жөн [3].
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Алаштың арман-аңсарын асқақтатып, мақсат-мұраттары мен мұра-мирастарын жинап -жариялауда,
зерттеп-зерделеуде әрі қалың көпшілікке жүйелі жеткізу мен насихаттау ісінде - ЖОО - да, атап айтқанда:
ҚазҰУ-де-«Алаш»
тарихи-зерттеу орталығы, ЕҰУ-де-«Алаш» институты, Семейдегі-«Алаш-Семей»
ғылыми – зерттеу орталығы т.т. айтарлықтай еңбек етуде. Алаш мұратына, мұрасы мен мирасына қатысты
құжат-материалдар, әрі алуан тақырыптағы жинақ-кітаптар мен ғылыми-теориялық конференциялардың
мақсат-мазмұнынан елдік мүдде, игілікті істер мен ізгілікті қадамдар, жанашырлық пен жауапкершілік сынды
сипаттар терең танылады. Асылы, Алаш мұратын, арман-аңсарларын өмір-уақыт шындықтарымен, тарих
таразысы тұрғысынан танып-талдауды мақсат етуімен бірге қоғамдық-кезеңдік көріністерді, мәдени-рухани
арналарды кешенді сипатта, ұлттық мүдде аясында сабақтастықта көрсету – бүгінгі күннің басты мәселелерінің
қатарына жатады. Өйткені, осы кезең тұсында: «...Отаршылдыққа қарсы күрес, елдің тәуелсіз даму жолына
түсуі, алдыңғы қатарлы елдерге теңелу, оқу-білім үйрену, халық тұрмысының ауырпашылықтарын ашына сөз
ету бүкіл дәуір әдебиетінің ерекшеліктеріне айналды» [4,62].
Отызыншы жылдар ойраны, нәубет пен зұлмат зардаптары да ел еңсесін түсіріп, алапат аштыққа
ұрындырды, қуғын-сүргінге түсірді [5].
ХХ ғ.б. ақпан және қазан революциясы, Уақытша үкімет, большевиктер әрекеті ұлт зиялыларының бірігіп,
азаттық пен бостандық жолына түсуге әсер етті. Бағыттарын айқындап, ұстанымдарын нығайтты. Нәтижесінде,
1917 жылдың 21-26 шілде мен 5-13 желтоқсандағы жалпықазақ сьездері, ондағы мемлекеттік құрылым, жер
мәселесе, халық милициясы, оқу,дін, сот т.с.с. мәселелердің қозғалуы –Алаш тарихын,ұлт зиялыларының
табандылығын, бастысы азат ел, тәуелсіз мемлекет құру жолындағы бағыттарын танытады. Еске түсірсек,
биылғы жылдың айшықты, мерейлі тұсы – Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің құрылғанына – 100 жыл
(Орынбор, 1917, 5-12 желтоқсан). Бастысы, бұл тұста – Қазақ автономиясын құру, үкіметін қалыптастыру
мақсат етілді. Ел-жерге қырағылық таныту, тарих пен дәстүр, руханият ісіне адалдық пен жанашырлық басым
бағыт алды. Ұлт азаттығы, тәуелсіз мемлекет құру – басты бағыт, берік ұстанымға айналды. Ақиқатында:
«Қоғамдық белсенді әрекетке, негізінен ХХ ғасыр басында шыққан бұл толқын 1905 жылы алғашқы орыс
революциясы, 1917 жылғы ақпан,қазан революциялары, өкімет басына большевиктердің келіп, кеңес
өкіметінің орнауы секілді аспан жарылып, жер сілкінгендей ғаламат жарылыстар тұсында қайрат көрсетті.
Осы ұлы ағыстардың баршасы олардың жеке өміріне, қоғамдық, шығармашылық тағдырына ықпал жасап,
терең із тастады» [6, 6-7 б].
Анығында, әрине ХХ ғ.б. алғашқы ширегінде дүбірлі дәуір, революциялар тұсында қоғамдық құбылыстарға
үн қатумен бірге біліми-ғылыми арналарға, мәдениет өрісіне Алаш арыстары, қайраткер-қаламгерлері сүбелі
үлес қосты. Атап айтқанда, осы тұстағы Алаш қайраткерлері Һәм қаламгерлері арасында – Ә.Бөкейхан, А.
Байтұрсынов, М.Дулатов, Ж.Ақбаев, Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабаев, Х.Досмұхамедов, Д.Әділев, А.Байтасов,
А.Байдилдін, Х.Болғанбаев, Ғ.Бірімжанов, Х.Ғаббасов, Ә.Ермеков, Қ.Кемеңгеров, С.Қожанов, С.Сәдуақасов,
Т.Рысқұлов, Е.Омаров, М.Тынышбаев, М.Шохай т.б. ұлт мұраты жолына, азаттық идеясына, дербес мемлекет құру ісінде ерен еңбек етті. Бастысы, Олар – «Қарқаралы құзырхатын» дайындады. Алаш қозғалысына,
ұлттық партия құруға, Үкімет жасақтауға қатысты. Алаш әскерін құрды. Нәтижесінде, Алашорданың заң,
қаулыларында – ел мен жер жайын, азаттық Һәм бостандық мәселесін, азық-түлік, оқу-ағарту, милиция, ұлт
кеңесі, муфтилік , халық соты, ауыл басқармасы, руханият ісін, баспасөз бен дінді, тарих пен таным тоғысын,
салық жүйесін өткір көтеріп, кеңінен қозғады. Осы реттен келгенде, Алаш арқауы – азаттық, бостандық,
тәуелсіздік мұраттары болатын-ды. Алаш арыстарының бастауында тұрған Ә.Бөкейханша айтсақ: «...Тірі
болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын!»,-деген берік ұстанымы қазіргі кезеңде де ұлтқа адалдықты,
жанашырлық пен жауапкершілікті танытса керек.
Асылы, Ә.Бөкейхан – 1905 жылғы Қоянды жәрмеңкесінде жазылған петицияны ұйымдастырушылардың
бірі. 1- Мемлекеттік Думаға депутат болса, А.Байтұрсынов әлеуметтік өмірге, мәдени-рухани салаларға үлкен
үлес қосты. Ұлт баспасөзіне (« Айқап», «Қазақ») белсене араласты. Біліми-ғылыми бағыттарда ерен еңбек
етіп, мол мұра қалдырды. Ж.Ақбаев, Х.Досмұхамедов әр түрлі мамандық иелері болғанмен, Алаш қозғалысына, оның үкіметін құруға араласты. Елдік бағытта еңбектеніп, бірқатар кітаптар жазды. М.Шоқай қайраткерлігі –Түркістан мәселесінде кеңінен көрінді. «Жаңа дүние», «Жаңа Түркістан», «Жас Түркістан» журналдарын
шығарып, отаршылдықтың содырлы сиқын сынады. Халық азаттығын қолдады. Ал, Ж.Аймауытұлы 19171919 жылдары Алаш партиясына кіріп, Семейде Губревком мүшесі болады. Оқу бөлімін басқарып, «Қазақ
тілі» газетіне редактор болады. Алашорда мүшелері қуғындалғанда, «Кіші Октябрь» авторы – Голощекинге
қастандық жасады,- деп тұтқынға түседі (1929,20 мамыр). Тағылған айыбы – «1927-28 жылдары Әділев
бандасымен астыртын байланыс жасап, қырда қарулы күрес ұйымдастырмақ болды».
Еске түсірсек, бұған дейін Ж.Аймауытұлы - «Торғай ісіне» қатысты да жауапқа тартылған болатын-ды. Бұл
тұста – А.Байтұрсынов ұсынысымен «Аштарға көмек» комиссиясы құрылады. Торғайдағы ашаршылыққа Семей-Керекуден мал жинап, тегін таратылады. Қолхат алады. Бірақ, мөрі болмаған еді. 1927 жылғы Қызылордадағы
сотта сөйлеген сөзінде – қазаққа қатысты Әдет заңын алға тартады. Адамдық борыш пен мұраттар төңірегінде
кеңінен сөз етеді. Жауабының соңында: «...Еңбегім салауат! Аштар үшін мен-ақ құрбан болайын! Елімнің заңына
көнемін!»,- дегенді айтады. «Елі үшін күйеді...».Өмір сапары да қысқа болады. Соңында мол мұра, тағылым
қалды. Хакім Абай айтқандай: «Өлмейтұғын артына сөз қалдырды». Қасым ақындай: «Өзім туралы» мұңды да
назды, мәнді де нәрлі шымыр шумақтар жазды. Мұнда өзі туралы үміт те, ел жайлы тебіреніс-толғам да бар:
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Шықпаса жаным денемнен,
Не салса тағдыр көрем мен.
Бір өзім үшін өлмеймін,
Бір ғана соған көнем мен.
Кеудемде әзір жүрек бар,
Тілек бар. Соған сенем мен.
Артымда қыруар елім бар,
Өлсе де денем, мен өлмен...
Осы бағытты бауырлас елдерде, әсіресе Қырғызстанда – Ишанғали Арабаев, Қасым Тыныстанов жүйелі
жалғастырып, күрескерлік танытты.
Осы тұста, яғни 1917 жылы тамызда – Түркістан автономиясы да Алаш арқауын, бағыт-мақсаттарын
қолдады. Ал, 1920 жылы тамызда - Қазақ автономиялы республикасы Ресей федерациясы құрамында
құрылды. 1991 жылы - Қазақстан Республикасы Кеңес Одағы құрамынан шығып, Тәуелсіздік жариялады.
Осы орайда, әрине 1920 жылы құрылған Қазақ АССР – і мен қазіргі Қазақстанның негізі болған - Алаш
автономиясы , оның басты бағыттарын құраған – азаттық пен бостандық мұраттары бүгінгі уақытта да
өзекті болғандықтан, ұлттық мемлекет құру бағытындағы ұстанымдарынан ортақ мақсат, тарихи жалғастық
пен сабақтастық бары байқалады. Демек, азаттықты аңсап, бостандық жолын таңдап, тәуелсіздікті жанжүректерімен қалаған алашшыл Һәм халықшыл қайраткерлер негізін қалаған Алаш жалпыхалықтық
партиясы мен Алашорда үкіметінің құрылғанына – 100 жыл, азаттық идеясы мен бостандық жолында өмірін
қиған саяси қуғын-сүргінге - 80 жыл толуы ел тарихы мен даму үрдістерінде маңызы зор.
Жинақтап айтқанда, қазақ халқының тарихы, қалыптасу кезеңдері мен даму жолы – Алаш арқауы: азаттық,
бостандық, тәуелсіздік мұраттарын құрады. Қазақ мемлекетін құру арман-аңсарларына айналды. Бұл, әсіресе
ел-жерге иелік ету, тарих, дәстүр, дін, мәдениет, руханият ісіне адалдық, жанашырлық пен жауапкершілік
таныту – 1905 жылы Қарқаралы құзырхатында, 1917 жылы Алаш бағдарламасында берік орын алды.
Алаш қозғалысы, Алашорда үкіметі, ұлт қайраткерлері хақында шетелде, атап айтқанда қандасымыз
М.Шоқай, башқұрт Зәки Уәли Тоған, өзбек Баймырза Хайт т.б. азаттық ақиқатына қатысты еңбектер жазды.
Өз кезегінде Х.Оралтай – «Алаш – Орта Азия түркі қазақтарының ұраны» атты (1973) кітап жазып, азаттық мұраттарын кең түрде көрсетті.
Алаш мұраты - ел тарихының жарқын беттерін, қазақ зиялыларының қоғамдық-әлеуметтік Һәм мәдени
мұраттарын, тарихи жауапкершілігін, ақыл-парасатқа суарылған дәстүрлер жиынтығы мен тәжірибелерін,
ұлттық қозғалыс пен жаңа уақыттың даму аспектілерін, ұтымды жүйесін құрайды.
Алаш мәселесі – қоғамдық-саяси Һәм мәдени-тарихи тұрғыдан аса мәнді, әрі қазақ мемлекеті туралы
арғы-бергі дәуірлердегі ел мұратын, азаттық Һәм бостандық жолына негізделген арман-аңсарларын, ұлттық
мемлекет құруға қатысты берік ұстанымдарын терең танытады.
Алаш ұстанымы – ұлт мұраты мен мәнін, даму бағыттарын айқындайды.
Алаш мұрасы – ақыл-парасат нұры, білім-ғылымның қайнары, тарих пен танымның тоғысы, дәстүр мен
тәжірибенің, даму үрдістерінің ұнамды үлгісі.
Алаш мұраты мен ақиқаты, азаттық пен тұтастық негізі де осы.
Асылы, Алаш жолы оның арыстарының өмірі мен тағдыр-талайынан да терең танылады. Әсіресе: «...
Олар ақталысымен елінің жүрегіне қазағым, миллетім, ұлтым деген сөздер қайта егілгендей болды. Көп
ұзамай ұлттық идея тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ көркем сөзінің басты тақырыбына айналды. Өздерімен бірге
Қазақстанына азаттық туын желбіретіп ала келген осы бес арыс па деп те қаламын» [7, 350 б].
Мұның өзі, сайып келгенде ел-жер тарихына, дәстүр мен дін, отан мен отбасылық құндылықтарға
адалдықтан танылады. Бұл –Алаш жолынан, оның қайраткерлері өміріне де тән. Негізі: «Отан деген ұғым
осы тілден, содан кейін –жерден, содан кейін –азаматынан басталады» [8, 4 б].
Ұлт мұратының асыл арқауы, өзекті арнасы - рухани жаңғыру бағыттарынан да азаттық мәні, тәуелсіздік
нәрі кеңінен көрінеді. ҚР Президентінің «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» атты мақаласы ел тарихы мен
дәстүрін, ұлттық болмыстың табиғатын кең түрде көрсетті [9].
Анығында, әрине еліміздің жүріп өткен жолы, жаңа тарихи кезеңдегі саяси реформа мен экономикалық
даму үрдістерін, басым бағыттарын құрайды. Бұл бағыттардың қатарына, сөз жоқ «Мәдени мұра» мен «Халықтарих толқынында» сынды бағдарламалар жүйесін жатқызар едік. Қазақстан аумағында іргелі ізденістер, ерен
еңбектер атқарылды. Алыс-жақын елдердің мұрағаттарынан төл тарихымызға қатысты құжаттар жиынтығы
жинақталды. Тарихи-мәдени ескерткіштер мен нысандар жаңғыртылды. Ұлттық мұраттар айқындалды.
Озық дәстүрлер ұлықталды. Ұлттық бірегейлікті сақтауға, бәсекелік қабілетті арттыруға кең өріс ашылды.
Қазақстанның эволюциялық дамуына маңыз берілді. Рухани жаңғыру - ел дамуының өзегіне айналды.
Бастысы, әрине ұлт дамуы, табысты болуы табиғи байлықпен емес, адамдардың бәсекеге қабілеттілігімен
айқындалатыны, мәдени ашықтық, жарқын қасиеттерімен бағаланатыны басым бағыт алады. Ұлттық – рухани тамырдан нәр алу қажеттілігі, жаңғырудың негізгі өлшемі – ұлттық кодты сақтау, оған адалдық таныту, ерен
еңбек ету керектігі де анық айтылады. Ұлттық сананың кемелденуі мен көкжиегін кеңейту – болмысымыздың
басты шарты, дербес даму үрдісі екендігі жүйелі де келісті көрсетіледі. Сананың ашықтығы арқылы зерденің
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басым бағыттары айқындалып, озық жетістік пен тәжірибелер тағылымы – табысқа жетудің жолы, кең өрісі
екендігі дамыған елдер көрсеткішімен, ұнамды үрдістермен сабақтастықта сөз етіледі.
Бұдан байқалатыны, еліміз жүріп өткен жол – азаттық пен татулықтың негізі. Ұлт тәуелсіздігінің алтын
арқауы, асыл өзегі де осыған келіп саяды.
Алаш жолының бір қыры, сырлы сипаттарының негізі де осы. Қазақстан тарихнамасының бүтін болмысы,
даму үрдісі де осыдан терең танылады.
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В статье обширно описывается мир, история и поучительное наследие Алаша (Алашской литературы). Также
разносторонне говорится о теме свободы и единства путём приведения различных фактов и примеров.
Ключевые слова: Алаш, свобода, человеческий мир, история, судьба.
The article extensively describes the world, history and instructive heritage of Alash (Alash literature). Also, the topic of freedom and unity is discussed in a variety of ways by bringing various facts and examples.
Key words: Alash, freedom, the human world, history, destiny.
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СӨЗ МАҒЫНАСЫНЫҢ САТЫЛАЙ ДАМУЫНДАҒЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЭКСТРАЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ФАКТОРЛАР
Мақалада сөз мағынасының сатылай дамытуындағы лингвистикалық және экстралингвистикалық
факторлары қарастырылады.
Түйін сөз: лингвистикалық және экстралингвистикалық мәні, сатылай дамыту, сөз мағынасы.
Сөз мағынасының сатылай дамуы қазақ тіл білімінде толық зерттелмеген мәселелердің бірі деуге болады.
Сөз мағынасында әр тілдің өзіндік ерекшелігі мен өзіндік бояуы, ұлттық сипаты болады. Сөздің
мағыналық жағынан дамуына сыртқы себептер де, ішкі себептер де ықпал етеді. Әсіресе, сөз мағынасының
өзгеруіне ішкі себептерден гөрі сыртқы себептер көбірек әсер ететіндігі байқалады. Сөз мағынасының ішкі
(лингвистикалық) өзгерістерінің бір себебі, жаңа сөз немесе жаңа мағына сөздік құрамға келіп қосылғанда,
бұрыннан тілде бар сөздердің мағыналарымен өзара қарым-қатынасқа түсіп, солармен синонимдік байланыста
147

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
жұмсалады. Мұндай жағдайда байланыс екі жақты болуы мүмкін. Сөздік құрамға келіп қосылған жаңа сөз
не жаңа мағынаның бұрыннан тілде өмір сүріп келе жатқан байырғы сөздер мен мағыналарға қандай әсері
болса, байырғы сөздер мен байырғы мағыналардың жаңа сөздер мен жаңа мағыналарға да әсер етуі ықтимал.
Сөз мағыналары дамуының екі түрлі себебін көрсете отырып, профессор Б. Қалиев сыртқы себеп деп,
«қоғамның, өндірістің, мәдениеттің дамуына, өзгеруіне байланысты пайда болатын өзгерістерді айтады.
Ал ішкі себепке тіліміздің ішкі мүмкіндіктері (заңдылықтары) арқылы, яғни, сөздердің тіркесу қабілеті мен
қолдану қызметі негізінде болатын тұлғалық, мағыналық өзгерістерді» жатқызады [1, 110].
Тілден тыс факторларға қоғам өміріндегі елеулі өзгерістер экстралингвистикалық себептерге байланысты.
Оған мысал ретінде тіліміздегі «саудагер» сөзін алуға болады. Қазақ тілінің он томдық түсіндірме сөздігінде
осы «саудагер» сөзіне «алған затын қымбатырақ бағаға сататын алыпсатар» [2, 211] деген анықтама берілген.
Бір кездері қоғамда сауда жасауға, қандай да бір өнімді сатып, оның үстінен қосымша пайда табуға,
саудагерлікті кәсіп етуге оң көзқарас болған жоқ. Оның үстіне біздің ұлттың саудагерлікпен айналысушыға
деген көзқарасы жағымды болмады. Қоғам өмірінде болған елеулі өзгерістер біздің халықтың саудагерлікті
кәсіп етушіге, пайда табуды мақсат ете отырып жұмыс істейтін адамға деген көзқарасты өзгертті. Саудагер
сөзі бұрынғы мағынасындағы жағымсыздық реңк біртіндеп-біртіндеп әлсірей келе, тіпті саудагер заманына
бейімделген саудаға икемі бар, пайда таба алатын адам деген түсінік қалыптаса бастауына байланысты, сөз
мағынасында жағымдылық сипат беретін белгілер пайда бола бастағаны аңғарылады.
Біздің бұл сөзімізге сөздіктен алынған мына бір мысал да дәлел бола алады. 31 томдық терминологиялық
сөздіктің экономика және қаржы терминдерін қамтитын 28-томында саудагер сөзі коммерсант сөзінің
баламасы ретінде берілген [3, 135]. Бұл қазақ және орыс тіліндегі саудагер мен коммерсант сөздерінің
мағыналары барабар дегенді білдіреді.
Коммерсанттың «сауда ісімен, саудамен айналысатын адам» деген мағынаны білдіретіндігін ескерсек,
онда сөз мағынасынан қандай да бір жағымсыздық реңк байқалмайды. Сонымен қатар құн сөзі де бір кездері
тар мағынада қолданылса, қазіргі таңда экономикалық термин ретінде қолданылып жүр.
Тілдік деректер көрсетіп отырғандай, сөз мағынасы дамып, өзгеріске ұшырауына байланысты сол мағына
арқылы алынатын немесе таралатын ақпарат көлемі мен құрамы да өзгеріп отырады.
Белгілі бір тілдегі сөздер өзі беретін ұғыммен бірге қосымша мағыналарға ие болып, сөз мағыналары
өзгеріп, ауысып отырады. Сөз мағыналарының ауысуының ішкі (лингвистикалық) және сыртқы
(экстралингвистикалық) себептері болады. Сөздердің нақтылықтан дерексіздікке, яғни абстрактылы
затқа айналуы, жалқылықтан жалпылыққа ауысуы (бейонимденуі) және ұғымның жіктеліп саралануы
(дифференциациялануы) сөз мағынасының өзгеруіне әкелетін себептердің бірі.
Сөз мағыналары ауысуының сыртқы (экстралинвистикалық) факторларына К.Ахановтың «Тіл білімінің
негіздері» еңбегінде мынадай түрлері көрсетіледі:
Біріншіден, белгілі бір салада қолданылатын сөздердің екінші бір салаға ауысуы, мысалы сөздердің
терминдік мағынаға ауысуын айтуға болады. Мәселен, түбір деген сөз өсімдіктің бөлшегі дегенді білдірсе,
лингвистикада сөздің ары қарай бөлшектеуге келмейтін мағыналы бөлшегі деген терминдік мағынаға ауысқан.
Екіншіден, қоғамның дамуы, қоғамдық қатынас пен өндіріс тәсілінің дамуымен байланысты өзгеріп
түрленуі де мүмкін, - дейді де, ағылшын тіліндегі feon деген сөзді мағынасының алғашында «мал», одан кейін
«қозғалатын зат атаулыны», ал қазіргі кезде «ақша» деген мағынаға ауысқанын айтады.
Үшіншіден, сөз мағынасының функционалды семантика заңы бойынша да өзгереді. Функционалды
семантика заңы заттардың (құралдардың) қызмет бірлігіне негізделеді. Бір зат пен немесе құрал басқа бір
зат немесе құралмен ығыстырылып алмасады да, соңғысы қызмет бірлігіне қарай, алғашқы заттың немесе
құралдың атауымен аталады.
Төртіншіден, қоғамның даму барысында жаңадан танылған заттар мен құбылыстарды тілде сөзбен атау
әр түрлі тәсілдер, соның ішінде сөз мағынасының өзгеруі, жаңа мағынаға ие болуы арқылы да іске асады [4].
Сөз мағынасының сатылай дамуына негіз болатын тілдік факторлардың бірі – метафора. Профессор
Б.Хасанов: «Ғ.Ғ.Мұсабаевтың сөз мағыналарының жасалу заңдары туралы айтқан тұжырымдарынан мағына
көбеюіне (полисемияға) жол беретін басты тілдік факторлардың бірі метафораландыру құбылысы, метафора
тәсілі екендігін байқау қиын емес; олардың ұқсату заңы деп отырғаны – метафораландырудың нәтижесі,
шынында, бұл – метафораның функция ұқсастығына немесе бірлігіне қарай ауыстыруы; оны өз алдына бөліп
алып, функционалдық семантика заңы дегеннен гөрі метафораландырудың аясында қараған жөн сияқты; ал
«бөлшектің бүтінге ауысу заңы» – кең мағынада алғандағы метафораның бір түрі, яғни синекдоха. Сол сияқты
метонимияны да заңдылық деп көрсеткен артықтық етпес еді. Ал жоғарыда айтылған «Сөз мағынасының
кеңеюі мен тарылуы заңы» процесі және тәсіл ретінде емес, нәтиже, қорытынды деп қарастырған жөн», дейді [5, 207].
Сөздің барлық туынды мағыналары тек қана негізгі мағынадан таралады деуге болмайды. Негізгі
мағынадан шыққан туынды мағына өзінен шығарып басқа мағыналарға эстафета береді. Метафора бірнеше
мағынаны негізгі мағынадан бастап тәртіппен бірінен екіншісін, одан үшіншісін, үшіншіден төртіншісін,
бұдан бесіншісін т. с. с. осылайша желінің бойымен қатарынан тізбектей жалғастырып береді. Мұны ретімен
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тауып беру қиындық соқтырады. Бірақ мағынаның мұндай жолмен дамуы тым сирек кездеседі. Дегенмен
бұның тіл тарихында болатыны анық. Бұл ретте «бюро» сөзіндегі мағына өрбуі қызық. «Вureo» (бюро) деп
баста түйе жүн матаны (вure) ғана атаса, кейіннен сол мата жабылған үстелді, содан кейін кез келген жазу
үстелін, одан соң мұндай үстел тұрған орынды (үйді), бұдан кейін сол орында жүріп жатқан істі, кейін сол
істі жүргізушілерді, бертін келе мекемені басқарып отырған бір топ адамды да «бюро» деп атайтын болған
[4]. Ал қазіргі таңда белгілі бір ұйым, мекеме дегенді білдіреді. Бұл құбылыстан біз метафораның мағынаны
сатылап дамыта алатынын байқаймыз.
Бүгінде бюро сөзінен тіркесім тәсілі арқылы анықтама бюросы, көрме бюросы, әдістемелік бюро,
жұмыспен қамту бюросы т.с.с. атаулар пайда болып, қалыптасып қалған.
Сонымен қатар тілімізде жал сөзі мағынасының сатылай дамуы нәтижесінде бірнеше мағынада
қолданылады. Біріншіден, адам баласы өзінің төсіне шыққан түкті жал деп атаған. Екіншіден, жылқының,
арыстанның, есектің тағы сол сияқтылардың желкелеріне шыққанның қыл екенін малды қолдана бастағанда
ғана танып, оған өзіндегі дайын жал деген атауын берген. Үшіншіден, жалдың астында болатын майды да сол
жалдың атауымен атаған. Ол қазақтың жылқының желке майынан жасалатын ұлттық тағамының бірі болды.
Мысалы, жал-жая сөзін алайық. Төртіншіден, ұзына бойы енсіз келген көлбеу қырат, жер бедерінің бір түрі,
қырқа сілемі, жон-жота адырды да жал деп атаймыз. Бесіншіден, айдалмай, шабылмай қалған шала жер.
Бұл жал сөзінің қазақ тілінде сатылай дамуының бір көрінісі.
Сөз мағынасының сатылай дамуына тағы да бір мысал ретінде айналайын, жас, моншақ сөздерін алайық.
Айт, айналайын! – деп тағы да өтінді (М. Әуезов). Қазақ халқының өмірін көп зерттеген, атақты ғалым Ә.
Диваев бұл сөзге, оның қолданылу тарихына мынадай түсініктеме береді: баяғы кезде ескі әдет бойынша ауру
адамды емдеу үшін оны айналдыра жүріп, өзін құрбандыққа шалатынын білдіреді екен, кейін құрбандыққа мал
сойып, оны жарлыларға я айналадағы кісілерге үлестіріп беретін болған (Диваев. Неск. слов о свадеб. ритуале
киргизов, 20-21). Бара-бара бұл сөз өзінің негізгі мағынасынан айрылған: алдымен айналайын сөзі емдеуші
кісінің өзінің құрбан болу ниетін көрсеткен болса, кейін біреуді еркелету, жұбату мағынасында жұмсалатын
болған. Айналайын сөзінің түбірі айналу етістігі екендігін тіліміздегі айналып кетейін, айналайын сенен
деген тіркестер де дәлелдей түсетін сияқты. (Н. Қ.).
Қазақ тілінде жас деген сөз «көз жасы», «адамның өмір сүрген жыл саны», «адамның жастығы» деген
үш түрлі мағынаны білдіреді. Бұлар жеке-жеке үш түрлі мағына болғанмен, араларында белгілі байланыс
бар. Жас сөзі о баста бір ғана мағына білдірген, бертін келе қосымша мағына үстеген я болмаса мүлде басқа
мағыналы сөз болып қалыптасқан (Юнусалиев. Кирг.лекс., І, 126-127). Сөздің бастапқы мағынасы «жаңа
шыққан көк өсімдік» деп ұйғаруға болады. Жас сөзінің жаңадан көгеріп шыққан өсімдікті білдіретін мағынасы
жаңа өсіп келе жатқан балаға, одан кісінің өмір сүрген жыл санына ауысқан. Көк өсімдіктің дымқыл, ылғалды
болуымен, әсіресе таңертеңгі шық түскен кездегі күйімен байланысты бұл сөз «көз жасы» деген ауыспалы
мәнге де ие болған тәрізді.
Сонымен қатар тілімізде мойыншақ деген сөз барын білеміз. Тақияға тізілтіп, тақты меруерт моншақты,
Жігіттер де жүр күтіп жырға толы бір шақты (Ғ. Орманов). Бұрын малдың мойнына сәндік үшін түрлі түсті
тас, әйнек, кішкентай қабыршақтарды, кейде ақшаны да тізіп тағатын. Оны мойынчак/мойынжақ деп атаған
(Будагов. Ср. сл. Тур-тат. нар., І, 293). Қазірдің өзінде бұл сөз кейбір түркі тілдерінде «аттың қамыты» деген
ұғымды білдіреді. Сол сияқты қазақ тілінде қолданылып жүрген мойнақ – «түйенің мойын терісі», мойынша
– «қарғы» деген сөздерді айта кеткен жөн. Кейін асыл тастардан, маржаннан тізілген, әйелдердің мойнына
тағатын алқаны моншақ деп атап кеткен [6, 25, 61, 146].
Қорытындылап айтқанда, сөз мағынасының сатылай дамуы барысында лингвистикалық және
экстралингвистикалық факторлардың да ықпалы зор.
Уақыт өткен сайын сөз мағынасының бірде кеңейіп, бірде тарылып отыратыны, сол дәуірдегі сөздердің
актив немесе пассив қолданылуына байланысты екені белгілі. Бір сөз бірнеше мағынаға ие болып, өз
ауқымын кеңейтіп жатса, ал кейбір сөздер көне дәуірдің естелігі ретінде ескі шығармалардың көлемінде
қалып, мағынасы тарылып қалған.
Сөз мағынасының кеңейіп, бір сөздің әр түрлі атауға ие болып немесе сөз мағынасына үстеме мағына
қосуы, әртүрлі троптар арқылы да жүзеге асады. Метафоралық, метонимиялық және синекдоха т.с.с. троп
түрлері арқылы да дамыған сөз мағынасы қазақ тілінің сөздік құрамын байыта түседі.
Сөз мағынасының сатылай дамуын зерттеу мәселесін қазақ тіл білімінің өзекті мәселелерінің бірі деуге
толық негіз бар. Аталмыш мәселе әлі де зерделеп, зерттей түсуді қажет етеді.
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Ph.D, ассоциированный профессор
(Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар)
ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ МАЗМҰНЫ ТУРАЛЫ СҰРАҚҚА
Осы мақала азаматтық қоғамның құқықтық мәдениетін талдауға арналған. Мақаланың мақсаты болып
демократиялық мемлекеттің даму үрдісінде Қазақстан Республикасы құқықтық мәдениетінің құндылықты бағыттарын
бөліп көрсету табылады. Мақалада құқықтық мәдениеттің құрылымы мен оның ерекшеліктерін түсіну мақсатында бар
көзқарастар талданып зерттелген. Автор демократиялық мемлекеттің дамуы мен азаматтық қоғамның қалыптасуы
үрдісіндегі Қазақстан Республикасының құқықытық мәдениетінің құндылықты аспектілерін зерделеуге ерекше көңіл
бөледі. Одан басқа, азаматтық қоғамның қалыптасу үдерісіндегі құқықтық мәдениеттің қызметтерін қолданудың
құндылықтық аспектілері зерттелген. Ғылыми жұмыс құқық табиғаты, құқықтық мәдениет, азаматтық қоғамды
қалыптастыру процесіндегі оның құндылықтық бағдарлары мәселелеріне қатысты қазақстандық және шетелдік
авторлардың ғылыми зерттеулері негізінде жазылды.
Кілтті сөздер: құқық, мәдениет, тұлға, құқықтық мәдениет, демократиялық мемлекет және оның құндылықтары,
азаматтық қоғам, құқтық білім беру, құқтық тәрбие.

В условиях современного преобразования общества развитие правовой культуры во многом влияет на
реализацию начал демократии, свободы, справедливости и равенства, гарантированность прав личности,
определенность прав и обязанностей, порядок и ответственность. Дальнейшее развитие юридической
науки должно опираться на результаты исследований многих исследователей, т.к. в процессе исследования
выявляются особенности правовой культуры и ее роль в развитии общества.
Правовая культура является неотъемлемой частью культуры общества в целом, и ее значимость выходит
за пределы изучения права и юридической практики. В правовой культуре, которая представляет собой
определенный уровень развития регулятивных качеств права и правовых ценностей, правового прогресса
и духовных ценностей, реализуется правосознание общества и личности. Главными взаимосвязанными и
взаимодействующими элементами правовой культуры являются состояние законности, законодательства,
практической работы в области права и прежде всего состояние правосознания в обществе.
Являясь системным образованием в правовой системе общества, правовая культура на различных этапах
его истории также видоизменяется, что позволяет определить (измерить) ее ценность. В самом общем,
широком плане уровень правовой культуры можно измерить и в исторической ретроспективе, и относительно
существующего состояния правовой жизни, в соответствии со сложившейся правовой системой общества. В
узком плане, уровень правовой культуры общества можно измерить как достигнутый уровень позитивных и
негативных проявлений правовой жизни.
В исследованиях многих ученых трудности вызывают попытки строгого выделения правовой культуры
из системы общечеловеческой культуры, которая представлена в результатах деятельности людей. Уровень
общей культуры определяет возможности реализации права, а ее собственное развитие находится в
зависимости от действующих правовых норм. С одной стороны развитость права, отсюда и правовой культуры
обуславливается экономическим строем, социальной структурой, политической системой общества и его
идеологией, а с другой - уровнем, характером, традициями и тенденциями его культуры.
Составляющая правовой культуры - право призвано обеспечить функционирование общества как единого
целого на фоне борьбы и компромиссов различных сил, которые, в конечном счете, заинтересованы в выработке
определенной программы для осуществления общих дел. Таким образом, степень развитости правовой
культуры в обществе с различными интересами во всех сферах демонстрирует не только эффективность
защиты интересов государства и его граждан, но и показывает способность людей быть устойчивыми по
отношению к дестабилизирующим воздействиям.
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Правовая культура немыслима без овладения правом. Она позволяет выделить такие типологические
черты качества человека и гражданина как знание и понимание сущности и принципов права, его ценностных
свойств, степень восприятия и уважения закона, степень убежденности в справедливости права и правосудия,
наличие привычек соблюдения правовых предписаний, умения обеспечить реализацию права.
Осмысление феномена правовой культуры является актуальным как для самой теории права, так и для
формирования правосознания и правовой культуры граждан. По сути, именно право логически и исторически
предназначено реализовывать свободу каждого, придавая ей определенность и истинно человеческую
ценность.
В юридической науке перечень определений правовой культуры довольно широк, поэтому можно
ограничиться лишь указанием на наиболее значимые общие ее признаки, которые характеризуют с точки
зрения современной отечественной юридической науки феномен правовой культуры. К этим признакам
можно отнести:
1) правовая культура обладает специфическими чертами, являясь отдельным видом социальной
культуры;
2) правовая культура представляется как особое состояние или качество правовых явлений общества,
причем данное состояние связывается с достигнутым уровнем развития или определенными качественными
характеристиками;
3) уровень развития правовой культуры определяется степенью накопления в ней ценностей или
позитивных компонентов, характеризующих общий уровень развития личности;
Стоит сказать, что в современном понимании правовой культуры остается множество малоизученных
моментов и нерешенных проблем, решение которых требует определенного методологического подхода,
который основан на особенностях самой правовой материи. К таким особенностям можно отнести:
1) присутствует четкое выделение социального объекта, в отношении которого формулируется само по
нятие «правовой культуры»;
2) существует определение структурного содержания правовой культуры, т.е. наличие состава ее основных
компонентов;
3) наличие понимания особенностей качества правовой культуры и ее отличий от состояния «вне правовой
культуры»;
4) определение места и роли правовой культуры в системе категорий теории права.
По мнению Клевцовой Н.А. основной предпосылкой изучения правовой культуры, является осознание
самой потребности в углубленной разработке совокупности теоретических и прикладных проблем
становления системы прав и обязанностей человека, которые находятся в непосредственной зависимости от
изменяющихся экономических, политических, социальных условий жизни общества [1, 134].
По мнению известного отечественного ученого А.С. Ибраевой, правовая культура - определенное это
качественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства
правовых актов, правовой и правоприменительной деятельности, правосознания и правового развития самой
личности, а также в степени свободы ее поведения и взаимной ответственности государства и личности,
которые положительно влияют на общественное развитие и поддержание самих условий существования
общества [2, 360].
Например, Петров А.В. считает, что правовую культуру необходимо рассматривать с ее сущностной стороны,
что позволит сосредоточить в ней те правовые явления и процессы, которые соответствуют закономерностям
правовой действительности, всем элементам ее содержания и форм. Тут вполне уместно говорить о том,
что правовая культура накапливает в себе и транслирует совокупность ценностно прогрессивных элементов
правовой действительности. Вопрос только в том, что именно следует отнести к данным ценностным для
правовой действительности элементам и где тот конкретный критерий, позволяющий отделить «зерна от
плевел» и различить, что есть прогрессивное, а что - регрессивное [3, 201].
Интересна позиция Бошно С.В., которая считает, что правовая культура - это составляющая общей
культуры общества (личности), т.е. она подчиняется общим закономерностям формирования культуры. Для
формирования правовой культуры необходимо:
1) наличие большой социальной группы, которая будет являться носителем и хранителем культуры и её
ценностей;
2) наличие малых социальных групп, которые будут выступать непосредственными проводниками
(трансляторами) культуры для отдельных личностей;
3) необходима сильная доминирующая правовая культура, в этом случае контркультуры для нее не
представляют опасности [4, 7].
По мнению Бондарева А.С., правовая культура не представляет собой определенное количество правовых
ценностей или их характеристику. Правовая культура выступает определенным свойством субъектов права,
т.е. она показывает уровень их развития в правовой области, успешность их способностей на качественном и
эффективном уровне использовать все необходимые правовые средства для достижения своих правомерных
целей [5, 13].
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По мнению известного российского ученого Алексеева С.С. в состав элементов правовой культуры
общества многие авторы включают следующие элементы:
1) уровень развития правосознания в обществе, наличие законности, качество системы законодательства,
состояние практической работы судебной системы, прокуратуры, других правоохранительных органов,
которые применяют право;
2) элементы правовой действительности в их особом ракурсе эталонов поведения, к которым можно
отнести: право и правосознание, правоотношения и законность, правопорядок и правомерную деятельность
субъектов;
3) уровень развития правосознания всего населения, уровень развития правовой деятельности и всей
системы правовых актов [6, 441].
На основе вышеизложенных подходов к пониманию правовой культуры можно сделать вывод, что в
правовой науке существуют различные теоретико-методологические подходы к правовой культуре, что дает
нам возможность выделить определенные основания ее структурирования. Данные основания различаются
по:
1) субъектам, т.е. носителям правовой культуры, по объективным и субъективным ее составляющим;
2) по уровню соотношения общественных и индивидуальных интересов;
3) по наличию идеологических и социально-психологических ценностей;
4) по поведенческим и ценностным компонентам;
5) по уровню и степени полученных правовых знаний;
6) по степени закрепления правовых знаний в сознании, реализации в практической деятельности.
Для более полного анализа структурных элементов содержания правовой культуры очень важно учитывать
общее значение понятия «культура», под которой понимается определенный уровень развития общественных
отношений, а также синтетическая характеристика самого человека, уровня и меры его личностного развития.
На сегодняшний день, в современных условиях, к сожалению, происходит определенная девальвация
традиционных ценностей правовой культуры, а в свою очередь формирование современных ценностей,
которые бы соответствовали развитому правовому государству, сталкиваются с определенной степенью
незрелости социально-экономических и политических условий.
Благоприятные условия жизни общества являются определяющим фактором развития общей культуры,
что, как правило, находит отражение в ее содержании. Главную роль в формировании развитии правовой
культуры общества играет осознание и реализация имеющихся общественных интересов и потребностей.
Правовая культура формируется только там, где присутствует систематическое воспроизведение ее условий,
обеспечивается единство системы правовых знаний и ценностей. Уровень нормативности правовой культуры
пронизывает практически все уровни основных общественных интересов, т.е. сферу правосознания, правовой
идеологии, ценностных ориентаций, и т.д.
При деятельностном подходе к определению правовой культуры раскрывается ее содержание, выраженное
в форме способов деятельности людей и формах их взаимодействия в системе правоотношений. Правовая
культура при данном подходе выступает элементом общей культуры, который представляет определенный
специфический способ человеческого существования в правовой сфере.
Для осуществления социально-полезного поведения личности необходимы определенные механизмы
его регуляции, т.е. действия, которые, упорядочивают, организуют и направляют правомерную активность
человека в обществе и в различных социальных группах. Регуляторами такого правомерного поведения могут
представляться как «внешние», т.е. социальные и «внутренние», т.е. психологические.
Правовая культура имеет тесную связь и с другими видами общей культуры (экономической, нравственной,
профессиональной и др.). Мы можем выделить три основных компонента правовой культуры:
1) когнитивный компонент, т.е. знание о праве, правовом и противоправном поведении и их последствиях.
Когнитивный компонент содержит в себе суждения (мнения) оценочного характера. На основе этих
суждений объектам приписываются качества «полезности-вредности», «желательности-нежелательности»,
«приемлемости-неприемлемости» и т.д.;
2) аффективный компонент - это эмоциональное отношение к праву. Эмоциональный компонент содержит
в себе определенные чувства относительно социального объекта, т.е. «удовольствие-неудовольствие»,
«симпатия-антипатия», «любовь-ненависть» и т.д.
3) конативный компонент (поведенческий). Конативный компонент сигнализирует готовность к
определенному действию и содержит в себе тенденции готовности к поведению относительно социальных
объектов.
Процесс формирования правовой культуры имеет свои особенности, выраженные в определенных
проблемах в создании фундамента для повышения уровня правовой культуры населения. К основным
трудностям формирования правовой культуры можно отнести:
1) несформированость гражданского общества;
2) отсутствие в обществе единства культуры;
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3) большое расслоение по социальным слоям и глубокая дифференциация в одной социальной группе;
4) кризис в системе образования, выраженной на всех ее уровнях;
5) реформирование правоохранительной системы без последующей эффективности;
6) разрушение института семьи и брака;
7) отсутствие мер по профилактике коррупционных проявлений;
8) отсутствие преемственности культур между меняющимися поколениями;
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс формирования правовой культуры требует
целенаправленной систематической работы всех заинтересованных лиц, включая совокупность институтов
гражданского общество, каждого человека и государства в целом.
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This article analyzes the legal culture of civil society. The aim of the paper is the selection of values of legal culture
of the Republic of Kazakhstan in the development of a democratic state. In the article the essence and structure of
legal culture and its features. Particular attention is given to studying the legal aspects of the cultural values of the
Republic of Kazakhstan in the development of a democratic state and civil society formation. In addition, we studied
the main approaches to the understanding of the legal culture. Scientific work is based on the research of Kazakhstani
and foreign authors on the nature of law and legal culture, its valuable reference in the formation of civil society and
the rule of law in the Republic of Kazakhstan.
Keywords: law, culture, identity, legal culture, a democratic state and its values, civil society, legal education,
legal upbringing.
Данная статья посвящена анализу правовой культуры гражданского общества. Целью статьи является
выделение ценностных ориентиров правовой культуры Республики Казахстан в процессе развития
демократического государства. В статье рассмотрена сущность и структура правовой культуры и ее
особенности. Особое внимание автором уделяется изучению ценностных аспектов правовой культуры
Республики Казахстан в процессе развития демократического государства и формирования гражданского
общества. Кроме того, изучены основные подходы к пониманию правовой культуры. Научная работа
написана на основе научных исследований казахстанских и зарубежных авторов по вопросам природы
права, правовой культуры, ее ценностных ориентиров в процессе формирования гражданского общества и
правового государства в Республике Казахстан.
Ключевые слова: право, культура, личность, правовая культура, демократическое государство и его
ценности, гражданское общество, правовое образование, правовое воспитание.

154

№ 5 (120) 2017
UDK 343.31.7
BIMOLDANOV E.M.
head of the Department of criminal law and criminology of the Almaty Academy of the Ministry of interior of
the Republic of Kazakhstan
THE QUESTION OF CLASSIFICATION OF SUBJECTS OF CRIMINAL OFFENCES UNDER
ARTICLE 291 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
In this article, the author made an analysis of some problems of the application of article 291 of the Criminal
code of the Republic of Kazakhstan, specifics of the subject of a criminal offense which causes a blanket of this rule.
However, as the author correctly notes, the specific nature of the theft or extortion of recedes into the background,
which the legislator has allocated this kind of theft or extortion in a separate rate. The peculiarity of the subject of the
crime makes it difficult to direct a law enforcement authority, because even for pre-qualification requires knowledge
of a number of laws and technical peculiarities of the subject of crime.
Key words: criminal offence, larceny, extortion, weapons, criminal offences, qualification, ammunition
In any state there is an objective necessity in creation of special conditions and rules for handling weapons,
ammunition, explosives and explosive devices, in the establishment of a special regime of control over their turnover,
in order to maintain proper law and order in this area. The situation escalated taking into account globalization and
integration processes, causing the same degree of public danger of international terrorism and other kinds of crime on
an international scale for all countries.
Special public danger of considered crimes arising out of the social danger of his subject matter is that the most
common way of weapons, ammunition, explosives and explosive devices in illegal trafficking and creating thereby
conditions for committing grave and especially grave crimes in the growth of so-called armed crime is the theft or
extortion.
The legislator determined in the criminal law group criminal offences against public safety (articles 287-291 of
the criminal code), which involve a violation of the rules of handling weapons, ammunition, explosives and explosive
devices «because an assault with criminal intent are often associated with the Commission of other serious crimes
with human victims» [1, p.599], but in and of themselves represent an increased risk.
As correctly observed, «The success of combating armed crime largely depends on the legal regime of use of the
state arms, the extent of its availability for the population, the organization of the control over him» [2, p.358]. For
these purposes was the law of the Republic of Kazakhstan «On state control over the circulation of certain types of
weapons» of December 30, 1998, governing the relations arising at turnover civil, office, fighting manual small and
cold weapon in the territory of the Republic of Kazakhstan and aimed at protection of life and health of citizens,
property, public security, protection of the environment, resources, development of international cooperation in the
fight against crime and illegal proliferation of weapons.
From the perspective of the criminal law to prevent illegal handling of weapons, the law had become the basis for
the enforcement of rules regarding illegal handling of weapons, consistent look in terms of their varieties. Besides,
Kazakhstan has ratified a number of international instruments relating to the treatment of weapons that could also
help to clarify the list of objects, devices and substances, intended for defeat of live or other purpose, that is, of harm,
and to establish a uniform criminal liability for illegal manipulations with them. However, these norms of the criminal
law, there are still contradictions, making them difficult to use.
The title of the article 291 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan lists the following items, devices,
and substances: firearms, ammunition, explosives and explosive devices. If interpreted literally, then, according to
the dispositions of the parts of this rule, the legislator classifies as weapons, only firearms and weapons of mass
destruction.
The title of the article 287 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan also listed weapons, ammunition,
explosives and explosive devices, but in the dispositions list of weapons expanded to include in addition to firearms,
(excluding, however, the smooth-bore hunting), ammunition, explosives, explosive devices, knives (except when
carrying knives is associated with hunting craft), the gas weapon with possibility of firing by cartridges of traumatic
action, short-barreled shotguns, and ammunition for them.
Article 288 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan called «Illegal manufacture of weapons», and
under the arms is specified firearms, accessories to it, ammunition, explosives, explosive devices, gas weapons, edged
weapons, throwing weapons.
In article 289 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan and in the title and in the disposition appears
firearms, and article 290 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan and in the title and in the contents lists
the objects, devices and substances referred to in article 291 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan [3].
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As you can see, a single list of types of weapons in the rules governing unlawful treatment of him there, which
seems at least illogical and as rightly pointed out, «contrary to the requirements of the building technique of criminal
law» [4, p.24]. Not to mention the fact that the list consists of a synthesis of concepts.
As is the norm in the blank, it is assumed that, referring to the Law of the Republic of Kazakhstan “On state
control over the circulation of certain types of weapons” of December 30, 1998, you can Refine the list of weapons.
However, article 3 of the law on the purpose, basic parameters, characteristics of dividing weapons into fighting
manual small and cold; civil service, gives a more or less complete list of civilian and service weapons.
Thus, article 5 relates to civil weapons used by the citizens of the Republic of Kazakhstan in self-defense, sport
and hunting, stipulating that civilian firearms must be excluded firing bursts. Thus, civilian weapons are classified
into self-defense weapons (firearms smooth-bore, long-barreled weapons, including ammunition traumatic; tubeless
weapons with cartridges traumatic, gas and light and sound operation; gas weapons and gas pistols, revolvers and
ammunition to them, including traumatic, mechanical sprayers, spray and other devices lachrymatory or irritating
substances, permitted to application by the authorized body in health care; electric weapons – weapons and other
objects whose lethality is based on the use of electrical energy, approved for use by the authorized body in the field of
health); sporting guns (firearms with a rifled barrel; smooth-bore firearms; edged bladed; throwing; pneumatic with
muzzle energy not exceeding 3 J), hunting weapons (firearms with a rifled barrel; smooth-bore firearms, including
the length of the threaded part is not more than 140 mm of firearms combined (rifled and smooth-bore), including
removable and loose-rifled guns; pneumatic with muzzle energy up to 25 J; cold blade); signal arms.
Article 6 service weapons include firearms, short-barreled shotguns and rifles and long-barreled shotguns and
rifles, excluding the fire bursts and is intended for use to ensure personal security of political civil servants with
the right to buy (receive) a service weapon in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan,
deputies of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, prosecutors, and private security guards, employees of
security departments of individual entrepreneurs and organizations in the implementation of their legislation under
their charters (provisions) of the protection of life and health of citizens, property, for the protection of objects of
environment and natural resources, valuable and dangerous freight, and special correspondence.
To add to the list from article 7 of the cited law, which lists the types of weapons that are prohibited to
turnover in territory of the Republic of Kazakhstan as a civilian and service weapons and ammunition: firearms,
long-barreled weapon having a barrel length or the length of the barrel to the receiver less than 500 mm and
overall length weapons less than 800 mm and having a structure which allows to make its length less than 800
mm, and will not lose the opportunity of a shot; civilian firearms, allowing you to fire bursts; a firearm, which
has the form simulating other subjects; melee weapons like flails, brass knuckles, bladed weapons and knives,
swords and blades are either automatically extracted from the handle by clicking on the button or the lever and
are fixed by them, or be nominated by gravity or accelerated motion and automatically recorded at the length of
the blade and the blade more than 90 mm, and other items hitting, crushing and piercing-cutting actions; weapons
and other objects whose lethality is based on use of radioactive radiation and biological factors; the gas weapon
equipped nervously-paralytic, poisoning and other substances not approved for use by the authorized Central
Executive body of the Republic of Kazakhstan, carrying out management in the field of health protection, gas
guns, capable of inflicting medium-gravity damage to human health, a distance of over one meter; weapons and
ammunition with specifications that does not meet forensic requirements; weapons and ammunition that does
not meet the safety requirements established by technical regulations in the sphere of turnover of civilian and
service weapons and ammunition. Here you can also check the varieties of sports weapons, possession or use of
outside sports facilities is prohibited and hunting weapons, are prohibited to acquire citizens: sports firearm with
a rifled barrel or sporting pneumatic weapons with muzzle energy over 7,5 J. and caliber over 4,5 mm; sports
edged bladed weapon; throwing weapon force of string tension over 14 kg; bows and arbalests; pneumatic arms
of caliber more than 4,5 mm.
Then how about fighting manual small and cold arms article 4 specifies only that it relates to a weapon intended for combat
and operational tasks of the Armed Forces, other troops and military formations, special authorities, and also manufactured
for export to other States [5]. Accordingly, in order to figure out the varieties of fighting manual small and cold arms need to
watch other normative-legal acts.
Most often in the above-mentioned norms of the criminal law refers to firearms, which are traditionally considered the
most dangerous available to people of types. The design features of any subject related to the category firearms must meet the
intended purpose of the target and have the following elements: the stem or the element it replaces, to give direction of motion
of the projectile; locking device, closing when the gun breech; igniting device for actuating the propelling of the projectile.
Also for the realization of the purpose of weapons is needed and sufficient affecting the ability of the projectile, which
is determined mainly by the kinetic energy acquired by it in the weapon. Only in the presence of these elements of the
design object belongs to the category of firearms, [6, p.42]. CSU main characteristics, required for firearms believe weapongrade criteria (relevance of the target object to hit a target and sufficient lethality); gunshot (use the energy of explosive
decomposition of gunpowder or other substance to projectile kinetic power); reliability (the possibility of multiple use of the
weapon and its safety to shoot).
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There are indicators of purpose – the quantitative assessment of functional properties of industrial products to
ensure that the products of its functions in accordance with its intended purpose. Such properties lend the individual
characteristics of all technical objects of a specific purpose, including weapons. The quality of small arms is determined
by the following criteria: purpose, reliability (safety, durability, maintainability, persistence), safety, manufacturability,
ergonomics (anthropometric indicators, physiological indicators, physiological indicators, psychological indicators,
hygiene indicators), aesthetics, efficiency, standardization and unification of patent law, transportation [7, p.44].
However, such criteria complies with not only firearms, but also other weapons, of course, at lower or higher
capacity of the injury. However, it seems that the degree of harm is not the most important criterion from the
perspective of the criminal law to prevent illegal handling of weapons, in this case it is the theft or extortion. The more
that has already been invented and used variety of weapons not covered under the traditional classification, e.g., a rifle
that doesn’t require gunpowder, the bullet gets the acceleration due to the magnetic circuit; armed police of Canada
are acoustic cannons capable of regenerating a sound output of 150 decibels, causing severe headache and sometimes
leads to hearing loss, so never turn it on full power; US police uses electric weapons, etc.
Therefore, we believe that a socially dangerous weapon depends not on the degree of its destructive power, and
the fact of the existence of this force, or destination. In support of their argument, we give the definition of firearms,
adopted in international practice. So, according to the European framework Convention on the control of acquisition
and possession of firearms by individuals, the term «firearm» means «Any item produced and adapted as a weapon
from which may be released lead, bullet or other projectile or harmful gas, fluid or other substance by means of an
explosive, gas or air pressure or other means, and corresponding to one of the following descriptions»:
– automatic weapons;
– short-barreled, semi-automatic, repeating or single-shot weapons;
– long-barreled, semi-automatic or repeating weapons with at least one rifled barrel;
– single-shot long arms with at least one rifled barrel;
– long-barreled, smooth-bore semi-automatic or repeating weapons;
– portable missile launching device;
– any weapon or device dangerous to life or health of people through the release of substances that are toxic,
corrosive, or intoxicants flamethrower for attack or defense;
– single-shot long arms with smooth-bore;
– long-barreled weapons with the use of gas for ejection charge;
– short arms with gas of the ejection charge; long-barreled air guns;
– short arms with compressed air;
– weapons using only springs for the ejection charge;
– the firing mechanism, chamber, cylinder or barrel of any object listed above;
– any charge that is explicitly designed to release by using the items listed above and any substance or material
that is explicitly designed to release by using the items listed above;
– optical sight with illumination or optical sights with electronic light-amplifier or infra-red device, designed for
installation on one of the items listed above;
– muffler to be fitted to any object listed above; any grenade, bomb or other missile containing an explosive or
incendiary device.
Under the term «firearm» does not fall within any item that became unfit for consumption; does not fall due to
weak power under control in the country of origin; made for the purposes of alarm, other alarm, rescue, slaughter,
hunting or fishing with a harpoon or for industrial or technical purposes provided that can be used only for the purpose
stated; not subject to control in the country of origin due to its decay [8]. As you can see, the concept of firearms
available to citizens is enough space and contains not only different objects intended for defeat of manpower with
varying degrees of harm, but also ammunition and spare parts to them.
In our view, this principle should be the basis of criminal law definition of weapons, because it should be
standardized for ease of enforcement and to take account of public danger any species, as the currently available
and that which will create in the future. Agreeing with the opinion of S. M. Imanbaeva that «weapons are constantly
being improved and, accordingly, new models should be assessed with the criminal-legal point of view based on
their objective properties and the degree of danger to humans» [9, p.260], we believe that this requires a definition of
weapons, which will eliminate the need to make constant corrections in the criminal law.
Contemporary socio-political and criminogenic situation in the country and so increase the complexity of the
tasks performed by internal affairs bodies. Therefore, in our opinion, the main goal of any study is the development of
measures aimed at optimizing the operation of internal affairs bodies, primarily the enforcement of the criminal law
in the most convenient for the application form. Taking into account that the law written for citizens, and its language
should be simple and clear so that a person with any education level can understand that specifically forbids him to
do the state.
In addition, to self-defence is not exceeded allowable limits, the citizen needs to be aware of the consequences of
their actions, and this can only be done by a capable adult citizen, in this case with the right to handle weapons and
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obey its rules of operation. Therefore, disputes about the uselessness of licensing of certain types of weapons, in our
opinion, is contrary to the objectives of ensuring public safety.
It is clear that only the full gun control will successfully deal with armed crime and illegal handling of weapons:
«the effectiveness of criminal policy as a political and legal forms of state response to crime is an integrated component
of the effect of all its components to crime, the causes and conditions of the latter, providing a measure of the degree
of protection of personality, society and state from criminal encroachment, is an integrated derivative of all terms of
criminal policy, taken as a whole, on the one hand, and separately from the other» [10, pp.64-65].
Summarizing the above, we conclude that the prevention of the theft or extortion of weapons of criminal law
means should include the establishment of criminal responsibility for such actions with any kind of weapon, which
requires the adoption of common criminal law definition of weapons. However, we agree with K.S. Karbekov that the
term «arms should cover all variety of destructive properties of the subject» [11, p.91].
Thus, we found that under the arms refers to the various objects or devices: electric, pneumatic, gas, firearms (rifled,
smooth-bore, large-caliber), sharps, explosives, and carrying their combat equipment, and specially designed for
harm. Excluding electric and sharps devices and objects, other types of weapons are only with the use of ammunition
and explosives. Therefore, in order to avoid problems with classification mixed types of weapons (such as grenades
or mines) need to be arms ammunition (cartridges, shells, bullets, arrows, darts, rockets, grenades, mines, etc.) and
explosives (gunpowder, TNT, nitroglycerin, ammonite, dynamite, etc.).
On the basis of the conducted analysis, we conclude that problems with the classification of the subject infringement
offences under article 291 of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan and criminal liability for theft or
extortion other than those listed in the disposition of this norm species that can be resolved if the provision as notes to
study normal definition of a weapon, namely that the definition of «any devices and items, and specifically designed
to harm, factory made or improvised way, as well as ammunition and spare parts to them» meets the needs of criminal
legal theory and practice so it is convenient for use as a unified criminal law concept of weapons.
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В данной статье автором сделан анализ некоторых проблем применения статьи 291 Уголовного
кодекса Республики Казахстан, специфика предмета уголовного правонарушения которой обуславливает
бланкетность данной нормы. При этом, как правильно отмечает автор, специфика самого хищения либо
вымогательства отступает на второй план, из-за чего законодатель и выделил данный вид хищения либо
вымогательства в отдельную норму. Особенность предмета рассматриваемого преступления усложняет
задачу непосредственного правоприменителя, поскольку даже для предварительной квалификации
необходимо знание ряда законов и технических особенностей предмета преступления.
Ключевые слова: уголовное правонарушение, хищение, вымогательство, оружие, предмет уголовного
правонарушения, квалификация, боеприпасы.
Мақалада автор, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 291 бабын қолданудың кейбір мәселелеріне
тоқталып, қылмыстық құқық бұзушылық затының ерекшелігін атап өтіп, норманың бланкетті екендігін
айқындайды. Сонымен қатар автор, құрамда көзделген жымқыру және қорқытып алу іс әрекеттері өз
кезегінде, тұлғаның іс - әрекетті жасауы барысында екінші орында қалып қоятындығы ерекшеліктерін
көрсетіп, соның негізінде заң шығарушы жымқыру мен қорқытып алудың осы түрін жеке нормаға
енгізгендігін баяндайды. Қарастырылып отырған қылмыс затының ерекшелігі, іс-әрекетті дәрежелеуде
тікелей құқық қолданушыда қылмыс затының техникалық ерекшелігі туралы ақпараттар және басқа да
заңдардан білімінің болуы қажеттігіне тоқталады.
Түйін сөз: қылмыстық құқық бұзушылық, жымқыру, қорқытып алушылық, қару, қылмыстық құқық

бұзушылық заты, дәрежелеу, оқ-дәрілер.
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CONCILIATION PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF DISPUTES IN THE
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In this article, conciliation procedures are considered as an instrument for settling civil disputes at the present
stage. The characteristics of certain types of reconciliatory procedures, in particular, judicial mediation, participatory procedure, are given.
Key words: conciliation procedures, judicial mediation, executive inscription, participative procedure.
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On January 1, 2016 came into force the new Code of Civil Procedure of the Republic of Kazakhstan dated October
31, 2015, one of which innovations is the settlement of conciliatory procedures for resolving civil disputes [1].
Prior to the adoption of the new Civil Procedure Code in the legislation of the Republic of Kazakhstan, pre-existing types of conciliation procedures (in particular, negotiations, agency or mediation, trial in arbitration, arbitration,
etc.) were supplemented by such types as executive inscription, participatory procedure, and judicial mediation (see
Comparison table for the text).
The executive inscription - is a previously existing type of notary activity aimed at conciliation procedures. In the
Law of the Republic of Kazakhstan “About Notary” dated July 14, 1997, the executive inscription was on the list of
notarial acts performed by a notary, but in 2000 it was excluded. At present, the institution of executive inscription has
been restored and is included in the list of notarial acts of the notary. In this connection, the notaries can practice the
executive inscription on the condition if they provide the documents confirming indisputability debt or other liability
of the debtor to the claimer, and also if no more than three years have elapsed since the day when the right to claim
(application) arose.
From the moment the notary committing the executive inscription within three years, the parties may demand
its enforcement. One of the parties (the debtor) has the right to send an objection to the notary within 10 days from
the date of receipt of the executive inscription. In case of receipt of an objection, the notary checks the basis of the
objection and makes a decision either to cancel or to leave the executive inscription unchanged [2].
The participatory procedure is an entirely new procedure, the essence of which is the negotiation of the parties of
the dispute with the active participation of lawyers, without a judge or without another neutral third party. In this procedure, the lawyers of both parties should promote reconciliation among the parties to the dispute and find a mutually
beneficial solution, since the outcome of the participatory procedure depends on them.
The sphere of application of the participatory procedure is civil disputes arising from civil, labor, family and other
legal relationships with the participation of individuals and (or) legal entities, except for public legal disputes, unless
otherwise provided by laws.
The participatory procedure does not apply to the above disputes, in case of, that disputes affect or may affect the
interests of third parties not participating in the participatory procedure and those recognized as legally incompetent
or severally legally incompetent.
Partisipative procedure consists of three stages:
The first stage - is the nomination of proposals by the parties of the lawsuit (dispute, problem), and the proposals
can be put forward individually either by each party or in a group discussion.
The second stage - is the development of alternatives by the parties as a way out of the prevailing situation (dispute, claim, problem), while the difference between the development and the nomination lies in the specific details of
each option, including the pros and cons for each side, the possibility of fulfilling certain conditions, that is original
test of reality.
The third stage - is the choice of the alternative by the parties from all the proposed options. In the case of a
successful event, concludes with the conclusion of a written agreement indicating the option chosen by the parties.
A positive result of this procedure will be the written agreement of the parties with a participation of lawyers on
the settlement of dispute within framework of the participatory procedure. In the event of a written agreement, the
court issues a ruling on the approval of that agreement.
Despite the fact that the participatory procedure is similar to the mediation procedure, the main differences are the
goals of these procedures.
In accordance with art. 3 of the RK Law “About Mediation” [3], the objectives of mediation are
1) the achievement of a resolution option for a dispute (conflict), suiting both sides of mediation
2) reducing the level of conflict of the parties. In other words, the parties in mediation not only resolve their dispute through negotiations, but also try to maintain friendly relations after mediation.
Therefore, unlike the participatory procedure, when resolving a dispute in the mediation procedure, the parties do
not try to prove their rightness or justify their demands and objections, but rather try to achieve a conflict resolution
that would suit both sides of the dispute (ie, a decision in the spirit of win-win).
The next new type of conciliatory procedures in Kazakhstan is judicial mediation.
In modern world practice, judicial mediation is understood as the procedure for resolving a conflict, conducted
after the initiation of a case in court and at the suggestion of a judge in whose proceedings the case is located. Depending on who is carrying out the procedure, distinguish a “close” and “integrated” models of judicial mediation.
In the first case, mediation is usually conducted by a professional mediator who works outside the court building.
“Close” this model is called because it mediation is a different procedure in relation to the trial, but it is directly
related to it, as during the mediation the court takes a wait-and-see attitude and postpones the completion of further
procedural actions until the results of the conciliation procedure are received. This type of procedure, in which the
interaction of a judge and an independent mediator is most clearly expressed, is now widespread in the Netherlands.
Therefore, it is legitimate to call this approach to building a relationship between the court and the mediator of the
Dutch model.
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The next type of judicial mediation - is integrated judicial mediation, which involves conducting a procedure
by one of the court personnel, specially trained by the acting judge. In that case, the trial is also suspended, but
the mediation is held in the courthouse, and if the parties conclude an agreement on the settlement of the dispute,
it is recorded by the mediator judge in the courthouse. It should be noted that in this model the most expressed
institutional approach to the development of alternative to the judicial methods of dispute resolution, when they
are offered directly within the judicial system. This model in the past few years has become popular in Germany
and is known as the German model of judicial mediation [4].
In Kazakhstan, despite the fact that the institution of mediation has existed since 2011 and the state supports
this type of conciliatory procedures in every possible way, it has not yet been widely disseminated. To expand the
scope of application of mediation and reduce the burden on judges, the mediation procedure is introduced into the
judicial system.
An active process of introducing judicial mediation began in April 2014, when the Supreme Court implemented a pilot project for the introduction of judicial mediation in civil court proceedings in 59 courts of the Republic
of Kazakhstan, specializing in civil cases and courts of general jurisdiction, as well as the appeal collegia for civil
and administrative cases of regional and equivalent courts. From May to December 2014, 3,939 cases involving
the use of judicial mediation were examined in these courts, of which 3,816 were district courts and 123 cases by
the courts of appeal of regional courts. As a result, the total number of cases considered in mediation (classical and
judicial) in 2014 increased and amounted to 9,029 cases.
Thereby, the objectives of the pilot project are:
1) increasing the effectiveness of judicial proceedings through the testing of methods of judicial mediation;
2) increasing the positive image of mediators;
3) realization of the propaganda company about the possibilities of the institution of mediation;
4) education of young people in a spirit of tolerance and reducing crime among minors and young people.
According to the content, judicial mediation - is a conciliatory procedure for the settlement of a dispute
(conflict) between the parties of a judicial process with the assistance of a judge who carries out conciliation procedures. This type of mediation can be conducted in the court of the first and appellate instance at the request of
the parties.
As a mediator in the first instance, either the judge in whose proceedings the case is located, or another judge as
an unprofessional mediator, can act. In the appellate instance, one of the judges of the collegial composition of the
court acts as a mediator. A positive result of judicial mediation is the conclusion of an agreement on the settlement
of a dispute (conflict) in the order of mediation (the Agreement). The content of the agreement is checked by the
judge, in whose proceedings the case is located, and he is also given a ruling on his approval and termination of the
case. In the event that the parties can not resolve their dispute in the mediation procedure or the court does not approve the content of the agreement, the proceedings are resumed and the case are conducted in a general manner.
Thus, during the conduct of judicial mediation on the German model, the parties can not be sure that the basis
for the concluded agreement will be their interests, and they will not be compelled to accept a compromise solution, which will later be regretted.
Kazakhstan legislation and judicial mediation - based on the above description of the two most common
models of judicial mediation and the current provisions of Kazakhstan’s legislation, let’s assume how the modern
Kazakhstan model of judicial mediation can or should look.
In particular, the provisions of the Kazakh legislation contain all the main features of the Dutch model of judicial mediation, in particular, such as:
1) the possibility of mediation after the initiation of a civil case;
2) the recommendation of the court;
3) mediation with another professional mediator;
4) approval of the mediatory agreement as a settlement and the end of the trial process [4].
The question of the introduction of German model of judicial mediation in Kazakhstan raises much
controversy. In particular, it is doubtful the appearance in the domestic judicial system of judges-mediators on
the German model. Judges are the direct bearers of the judiciary and, in addition to their main activities, can only
engage in scientific, teaching or other creative activities in their spare time.
Conducting mediation can hardly be attributed to one of the forms of administration of justice, as in a conciliation procedure, judges do not adopt law-based decisions, do not protect the violated rights, but only assist the
parties in finding creative solutions to the dispute that the conflict participants themselves take and under their
personal responsibility. Thus, the current legislation does not allow Kazakhstani judges, guided by the example of
German colleagues, to take the role of mediators.
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Comparative table of types of conciliation procedures in Kazakhstan:
№

1

Types of

Executive
inscription

Timing of

on the day of
treatment

10
days

2

Notary

Mediation

judicial

Costs

Fulfillment

commits an executive inscription
on the documents
establishing the
debt.

The state fee is charged at a
rate of 50%

Penalty for executive inscription is
made in accordance
with the legislation
of the Republic
of Kazakhstan on
enforcement proceedings

Settlement
agreement

Execution of the
agreement on
the settlement of
the dispute in the
In the event of termination
conduct of the
of the case by an agreement
participatory proceon the settlement of a dispute dure and mediation
(conflict) in the order of
concluded before
mediation or participatory
the consideration
procedure, the paid amount
of the civil case in
of the state fee shall be
court is made in the
returned in the courtsfirst and simplified (written)
appellate instances - in full,
procedure.
in the court of cassation - at a
rate of 50%

lawyers
of the
parties

30
judicial

3

Neutral
Procedure actions
face

days

10
days

judje

The agreement on
settlement of the
dispute, reached by
the parties in the
conduct of participatory procedure
and mediation in
the course of the
civil process, is
approved by the
court, in the production of which
there is a civil case

The implementation of the agreement on the settlement of the dispute
in the conduct of
participatory procedure and mediation,
approved by the
court, is proceeding
according to the
rules of the settlement agreement.

In general, the agreements approved by the court on the settlement of the dispute through judicial mediation and
classical mediation, as well as the agreement by participatory procedure, have the same legal force as the settlement
agreement. Consequently, enforcement of these agreements is carried out in accordance with the rules of execution
of the settlement agreement.
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Аталған мақалада қазіргі кезеңдегі азаматтық-құқықтық дауларды шешу құралы ретінде бітімгерлік
рәсімдері қарастырады. Бітімгершілік рәсімдерді жекелеген түрлерін, атап айтқанда, сот медиациясы,
партисипативтік рәсімдері сипатталады.
Түйін сөздер; татуласу рəсімдері, соттық медиация, атқарушылық жазба,партисипативтік рəсім.
В данной статье рассматриваются примирительные процедуры как инструмент урегулирования
гражданско-правовых споров на современном этапе. Дается характеристика отдельных видов
примирительных процедур, в частности, судебной медиации, партисипативной процедуры.
Ключевые слова: примирительные процедуры, судебная медиация, исполнительная надпись,
партисипативная процедура.
ӘОЖ 341.9

МЫРЗАТАЕВ Н.Д.
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, аға оқытушысы, Астана қ.
ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Мақалада философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор терминологиясын қолданыстағы нормативтік
құқықтық актілерге жалпы зерделей отырып жаңа қырынан қарауға тырысқан. Қолданыстағы білім туралы заң мен
ғылым туралы заңнамадағы терминологияларды талдау арқылы қарама-қайшылықтар мен ұқсастықтарды анықтап
жіктеген.
Түйін сөздер: білім туралы заң, ғылым туралы заң, философия докторы (PhD), бейіні бойынша докторы, заң.

Қазіргі қолданыстағы «Білім және Ғылым туралы» заңдарындағы терминологиялардың бірдей
қолданылуы көптеген мәселелерді туындатып отыр. Ғылыми тұрғыдан талдау жүргізу үшін екі үлкен
саланы жеке дара бөлек қарастырып реттеу қажеттігі туындап отыр. Өйтпегенде қарапайым халық
білім туралы заңның аясында не мәселе қарастыратындығын жете түсінбей заңнама нормаларын
шатастырулар орын алуда. Дәл сондай жағдай ғылым туралы заңның қолдану шегі мен аясын
заңнамамен нақты шегелеп бекіткен жөн. Біздіңше, сонда ғана білім беру саласы мен ғылым саласы
өз ерекшеліктеріне қарай атқаратын қызмет аясы жедел қарқынмен дамуына ыкпал етпек. Дегенмен,
білім саласы мен ғылым саласының тоғысатын жерлері де бар екенін ұмытпаған жөн. Осы аталған
мәселені жік-жігімен талдап қарайтын болсақ онда көптеген келіспеушіліктер және заңнамадағы
қайталану мен ұқсастықтарды байқауға болады. Еліміздің жаңа форматтағы білім беру жүйесіне енуі
ғылым саласын реттеу аясын кеңейту қажеттігін аңғартып отыр.
Қолданыстағы заңнамалардағы кейбір терминдердің жоғарыда аталға екі заңның нормасында қолданылуына орай мәселелер туындап отыр. Аталған терминдерді түсіну және оны қолдану бойынша зерттеуді
қажет етеді.
Қолданыстағы 2011 жылғы 18 ақпандағы «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының Заңындағы
1-баптың 28-тармағы «философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор - тиісті мамандықтар
бойынша докторантураның кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгерген және диссертация
қорғаған адамдарға берілетін ғылыми дәреже» [1] - деп көрсетілген. Аталған заңнамадағы норманы
кеңінен түсіндіріп немесе жалпы жұртқа түсінікті талдап, ресми түрде түсіндіру жүргізілмеген.
Аталған ғылыми дәреже философия докторы (PhD), бейіні бойынша (PhD) доктор тек ЖОО мен
оқытушы профессорлық құрамды ғана қызықтырып отырған жоқ, сонымен қатар, жалпы қоғамды
және халықаралық дәрежеде, Болон конвенциясы аясындағы өзге де шет елдердің қызығушылығын
байқатып отыр. Доктор (PhD) философиясы ғылыми дәреже болғандықтан біздің ойымызша, оған
біріншіден, заң нормасында тиісінше түсінік берілуі қажет, әрі ол жалпақ жұртқа түсінікті болуы шарт.
Екінші мәселе, заң нормаларының ішіндегі бір терминге әр түрлі түсінік беру немесе осы терминнің
қайталануын болдырмау қажет деп ойлаймыз. Үшінші мәселе, берілетін терминге анықтама осы
аталған норманың бүгінгі нақты түр-тұлғасын ашып көрсететіндей берілсе нұр үстіне нұр болар еді.
Енді аталған мәселе бойынша «Ғылыми дәрежелер беру туралы ережеге» сүйенер болсақ онда, 2) бейіні
бойынша доктор – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін,
«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңында (бұдан әрі – «Білім туралы»
Заң) белгіленген тәртіппен танылған дәреже [2] - деп көрсетілген.
Сонымен қатар аталған ереженің 5-ші тармақшасында «философия докторы (РhD) – Қазақстан
Республикасында немесе одан тысқары жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, «Білім туралы» заңында
белгіленген тәртіппен танылған дәреже» - деп көрсетілген [3].
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Ғылыми дәрежелерді беру қағидалары жан-жақты зерттеліп зерделенуі қажет. Өйткені еліміздегі ғылыми
дәрежелерді беру қағидалары «Ғылым туралы» 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының
(бұдан әрі – «Ғылым туралы» Заң) 4-бабының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді және философия докторы
(PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру тәртібін айқындайды - деп көрсеткен. Сонымен қатар, «Білім
туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының 1 б. 57 тармағы сілтеме
жасалынғанын көріп отырмыз.
Жоғарыда аталған «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңының
1-ші бабының 57-ші тармақшасында: «философия докторы (РhD) – Қазақстан Республикасында немесе одан
тысқары жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және
диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен
танылған дәреже» [4] - екендігі айқындалған.
Адамдарға берілетін ғылыми дәреже - деп, Ғылым туралы заңда, ал белгіленген тәртіппен танылған
дәреже - деп Білім туралы заңда көрсетілген. Заңшығарушы орган аталған екі заңнамадағы бір терминге екі
түрлі анықтаманы беру туралы негіздемелік түсіндірме жоқтың қасы.
Жоғарыда көрсетілген нормативтік құқықтық актілердегі берілген түсінікті талдай отырып «Ғылым
туралы» заңның 1-баптың 28-тармағы мынадай редакцияда ұсынамыз: «28. философия докторы (PhD),
бейіні бойынша доктор - тиісті мамандықтар бойынша докторантураның кәсіптік білім беру бағдарламаларын
меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін дәреже» - деп көрсеткен абзал. Себебі «Ғылым
туралы», «Білім туралы» заңдарда біртектес анықтама көрсетілген. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысына  5-қосымша Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік
жалпыға міндетті білім беру стандарты. Жоғарыд оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты. Докторантура. Жалпы ережелер» 2016 жылғы ережеде негізгі терминдерді ғылым туралы
заңнан емес «ҚР Білім туралы» заңға сілтеме жасалғандығын көріп отырмыз. Осы орайда қолданыстағы
заңнамаларды зерделей отырып «философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор» - терминологиясын тек
«Білім туралы» заңдағы мәтінді негізге ала отырып аталған редакцияда қалдыруды ұсынамыз.
Теориялық тұрғыдан зер салып қарастырсақ «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі
№ 319 Заңының 1-ші бабының 57-ші тармағында «философия докторы (РhD) – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын
меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен танылған дәреже» - деп көрсетілген. Осы аталған ережеде докторантураның бағдарламасын
меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін дәреже екендігі көрініп тұр. Екінші нормада
оның ғылыми дәреже деген ұғым бар, ол да қате түсінік емес. Дегенмен, білім беру аясындағы көптеген
нормаларды ғылым саласына беру арқылы ғылым саласын реттеу аясын кеңейткен жөн. Мысалы, білім ол
мектепке дейінгі, орта білім, арнайы кәсіптік білім, жоғары білім берумен ғана шектелу қажет. Ал жоғары
білімнен кейінгі білім беру саласын ғылымға беру қажет. Оған доктарантураны жатқызамыз. Жоғары білімін
одан әрі жетілдіруші және ғылыми ізденуші ол доктарант.
Біздіңше «Ғылым туралы» заңда атқаратын қызметі мен өкілеттіктері, құзыреті мен қызмет аясы көрсетілу
қажет. Ал «Білім туралы» заңда аталған терминдерге түсінік беру, оның ұғымы қарастыру ақылға қонымды.
Себебі доктарантың алатын дәрежесі ол бергілі бір жоғары оқу орыннан кейінгі білім беру деңгейін бітіруші
азаматтарға берілетін заңмен белгіленген белгілі бір дәреже ретінде қарастыру керек. Оған қарапайым мысал.
Бакалаврды бітіруші түлек бакалаврият мамандығы бойынша диплом алып шықса магистратура бітірген
магистр академиялық дәрежене ие болады. Осы логикалық сатымен доктарантураны бітіруші адам доктор
академиялық дәрежесін иеленуі заңды құбылыс. Логикалық жағынан бәрі дұрыс. Ал қоғамда аталған жүйені
түсінбеушілік белең алған. Оған себеп, қолданыстағы заңнамадағы талаптардың шамадан тыс қойылуы және
жоғарғы білімнен кейінгі доқтарантурада білім алуға заң бойынша кедергілердің басымдығы көпшіліктің
қызығушылыған арттырып отыр. Осы мәселе шегінде отандық ғалымдардың еңбекерінде көрініс таппай
теориялық және практикалық тұрғыдан оқу құралдыры мен оқулықтардың болмауы, қалың жұртшылықтың
назарына ұсынылып, қоғамдық талқылаудың объектісі болмауы, аталған терминді құқықтық тұрғыда зертеуге
итермелеп отыр.
Аталған мәселе бойынша отындық ғалымдырдың пікірлері әр алуан. Бірі докторанттарға ғылыми дәреже
берілуі қажет десе, енді бірі академилық дәреже берілседе жеткілікті деп отыр. Пікірлердің көпшілігі екіге
бөлінген, бізде жаңа білім беру жүйесіндегі интеграциялануына сәйкес өз отандық доктарларымыздың болуы
заңды құбылыс және оған нормативтік құқықтық актілерде де, халықаралық нормалардың да кері әсері жоқ
деседі. Ал екінші тарап керісінше, саны бар бірақ, сапасы жоқ ғылым доқторы атағын беруге болмайды, ол
ғылымның беделін түсіріп отыр деген пікірде. Біздің ойымызша, екі пікірде қазырғы жағдайда шындыққа
сәйкес келеді, дегенмен құқықтық тұрғдан алғанда заң нормасы арқылы қоғамда дұрыс пікір қалыптастыра
отырып доктаранқа ғылыми атақ беру ертерек секілді, доктарантың ашқан жаңалығы қоғамда қандайда
бір пайдалы оң өзгерістер әкелген жағдайда ғана доктор ғылымы атағы беруілуі тиіс деп ойлаймыз. Бұл
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дегеніміз тек теориялық тұрғыдан ғана емес, қандайда ғылыми диссертациялық зерттеу жұмыстарының
қорытындалары шынайы өмірде пайдалануы тиіс. Осы теориялардың тиімді тұстарын шынайы пайдаланған
жағдайда ғана ғылым докторы атағын ұсынған абзал. Біздіңше доктор дәрежесін алып одан әрі аталған
теориялық зерттеуін жалғастырған адамдарға, оның ішінде педогоикалық ғылыми зерттеумен айналысушы
ғалым ұстаздарға заң аясында ғылым докторы дәрежесін беруге қойылатын талаптарды қайта қарастырған
жөн деп есептейміз. Ғылым туралы заңнамада ғылыми атақтар ретінде: ғылым канидаты, доцент,
қауымдастық профессоры, философия докторы (PhD), докторды көрсетуді ұсынамыз. Ал Білім туралы
заңда оқытушы профессорлық құрамдағы берілетін атақ – оқытушы, аға оқытушы, ізденуші.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай 2010 жылғы Елбасының жарлығы шыққанна бергі және Болон жүйесіну
ену арқылы үш жүйелі білім беруге көшкелі философия докторы (PhD), бейіні бойынша докторларының
басым көпшілігі ғылым және білім саласында қызмет атқарап отырған жоқ. Олардың көпшілігі отандық
білім мен ғылым саласын, ғылыми зерттеу институттарын, бизнес саласы мен корпорацияларға, мемлекеттік
басқару мен саяси саласына алмастырып, ғылым докторы деген дәрежені ғылым мен білім саласына емес,
басқа бағытта пайдалану қалыпты үрдіске айналып отыр. Болондық жүйеге енгелі жеті жыл болды заң
ғылымдары бойынша қанша доктарант оқып, оның қаншасы тиісінші оқуын бітіріп шықты, оның қаншасы
ғылым докторы атаған алды, оның қаншасы отандық білім және ғылым саласында өз қызметін атқарып жүр?
Біздіңше білім және ғылым министірлігі жоғарыдағы аталған мәселелер бойынша зерттеу жүргізіп, тиісінше
алдын-алу шараларын қолданбаса, отандық ғылым мен білім саласы, шет елдік ғалымдардың қанжығасына
байланғалы тұр. Ұлттық рухтағы тәлім-тәрбиенің аздығы, білім саласына деген ел қазынасынан бөлінетін
қаржы, биснес пен жаңа технологиялар өзге жұрттың ғалымдарына деген тәуелділік дәрежесіне апарып отыр.
Аталған мәселені дер кезінде қолға алмасақ онда отандық ғылым мен білім саласы біртіндеп тек дамыған
шетелдің ғалымдарына және олардың зертеулері мен тәжірибелеріне ғана тәуелділік ситапқа ие болғалы тұр.
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
В этой статье обсуждалась касающаяся терминология доктор философии (доктор философии)
пытается взглянуть на новую терминологию по профилю с общим изучением существующих правовых
актов. Анализируя действующий закон об образовании и науке, автор определил и объяснил противоречия и
сходство правовой терминологии правовых актов, касающихся высшего образования.
Ключевые слова: закон о образовании, закон о науки, доктор философии (PhD), доктор по профилю,
закон.
In this article was discussed the program regarding to the Ph.D. doctorate process and was analyzed the new
terminology of the current legislation. Analyzing the current law on education and the science, author defined and explained the contradictions and similarities the of legal terminology of the legal acts regarding to the high education.
Key words: law on education, law on science, doctor of philosophy (PhD), doctor in profile, law.
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ МҮШЕ-МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕГІ БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ
КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫ ДАМУЫНЫҢ КЕЛЕШЕГІ МЕН ЖАҒДАЙЫ
Берілген мақала Еуразиялық Экономикалық Одақ мүше-мемлекеттеріндегі баламалы энергия көздері туралы
заңнамасы дамуының келешегі мен жағдайына талдау жасауға арналған.
ЕЭО мүше-мемлекеттерінің тәжірибесін зерттеу елдің энергетикалық саясатының негізінде жаңартылатын
энергия көздерін пайдалану мен дамытуға жан-жақты көмек көрсету қағидасының тұрғандығы туралы қорытынды
жасасуға мүмкіндік берді. ЕЭО мүше-мемлекеттерінің баламалы және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану
қағидасын жүзеге асыратын заң жүйесіне талдау жүргізіледі.
Cалыстырмалы талдау энергетикалық секторды қолдауда тәжірибе жинақтаған ЕЭО мүше-мемлекеттерінің
тәжірибесі негізінде энергияның баламалы түрлерін дамыту үшін ұлттық мәселелерді шешуге бағытталған шараларды
ұсынуға мүмкіндік берді.
Түйін сөздер: Еуразиялық Экономикалық Одақ, энергияның жаңартылатын және баламалы түрлері, халықаралық
тәжірибе, халықаралық заңнама.

Табиғи ресурстардың жетіспеушілігі энергия тасымалдаушылардың бағасының біртіндеп өсуіне алып
келеді. Кейбір ғалымдардың пайымдауынша, осындай оқиғаны болдырмау үшін, Қазақстанда баламалы
энергия көздерін пайдалану қажет. Бүгінгі таңда Еуропа елдерінде қалпына келетін энергия көздерін енгізу
бойынша бағдарламалар енгізіліп жатыр. Қазақстан территориясында шалғайдағы аудандардың орталық
электр желісі мен газ магистральдарымен байланысуы қиын. Сондықтан бұл жағдай энергетиканың осы
саласының дамуына мүмкіндік беретін тағы бар фактор болып табылады. Ал мемлекетте қалпына келетін
табиғи ресурстар мол. Жетекші экономист-мамандардың ойынша, көмірсутектің тапшылығы келесі
онжылдықта әлемдік экономикаға, соның ішінде Қазақстан экономикасына да әсерін тигізеді.
1992 ж. қоршаған орта мен даму БҰҰ декларациясы қоршаған орта мен даму саласында бүгінгі және
болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін адекватты қанағаттандыру қағидасын жария етті. Яғни, болашақ
энергетикасы энергия үнемдеу мен қалпына келетін энергия көздерін (ҚКЭК) пайдалануды арттыруды қажет
етеді.
Соңғы он жылда ЕАЭО мүше-мемлекеттерінде жалпы өндіру балансында ҚКЭК пайдалануды қамтамасыз
ету жұмыстары жүзеге асырылуда.
Ресейде қалпына келетін энергия көздерін реттеу мемлекеттік органдарымен федералды деңгейде, сондайақ федерация субъектісі деңгейінде жүзеге асырылады.
ҚКЭК пайдалану щеңберіндегі мемлекеттік реттеу жүйесіне кіреді:
- нормативтік-құқықтық реттеу, соның ішінде қалпына келетін энергия көздерін пайдаланумен байланысты
нормативтік құқықтық актілер мен бағдаламаларды әзірлеу;
- РФ Үкіметімен белгіленген уәкілетті орган арқылы қаплына келетін энергия көздерін пайдалануын
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- қалпына келетін энергия көздерін пайдалануды бақылау, тексеру және лицензиялауды жүзеге асыру;
- қалпына келетін энергия көздері саласында стандарттау, тіркеу, сертификаттауды жүзеге асыру;
- қалпына келетін энергия көздерін пайдалану шеңберінде халықаралық іс-әрекетті жүзеге асыру [1].
Қалпына келетін энергия көздерін пайдалану мен дамыту мақсатында Ресей Федерациясында ҚКЭК
саласында кең нормативтік құқықтық базасы жетілдірілді.
2004 ж. РАҚ «ЕЭС России» желдік энергетика Үйлестіруші кеңесі шеңберінде қалпына келетін энергия көздері
туралы федералды заң жобасының алғашқы нұсқасы жасалды. Бұл заңда қалпына келетін энергия көздерін
ынталандыру шаралары айқындалды. Осыдан кейін жүзеге асырылған сарапшылар жұмысының нәтижесінде 2007
ж. қараша айында 2003 ж. 26 наурызда қабылданған, Ресейде алғаш рет ҚКЭК дамытудың заңнамалық қолдауды
айқындаған №35 «Электроэнергетика туралы» Федералды Заңына өзгертулер енгізілді [2].
Осылайша, 2007 ж. 4 қарашада №250 «Ресейдің Бірыңғай энергетикалық жүйесін реформалау шараларын
жүзеге асырумен байланысты Ресей Федерациясының кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен
толықтырулар енгізу туралы» Федералды Заңы қабылданды [3].
Бұл заңда қалпына келетін энергия көздерін дамытуды қолдау жүйесін жасаудың негізгі қағидалары
айқындалды:
- қолдау механизмі электроэнергетиканың заңнамалық рәсімдеуі мен реформалау процесіне үйлесімді
біріктірілуі қажет;
- механизм генераторлар үшін жоба жүзеге асырылғаннан кейін ғана қосылуы және сыбайлас жемқорлықты
болдырмау мен тиімділікті арттыру мақсатында қалпына келетін энергия көздерінің негізінде өндірілген
энергия көлеміне байланысуы тиіс;
- қалпына келетін энергия көздері энергиясының барлық энергиясы емес, әлеуметтік мұқтаждықтарды
қанағаттандыруға бағытталған энергия өндірісінің бөлігі ынталандырылуы тиіс;
- қолдауды уақыт бойынша шектеп, туындалуы бойынша саралау қажет;
- дәстүрлі энергетиканы оның ҚКЭК пайдалануға көшуі кезінде қолдау қажет, яғни, қалпына келмейтін
және қалпына келетін энергия көздерінің негізінде электроэнергетиканың өндірісің біріктірілуі;
2007 жылғы заңның негізінде оның жүзеге асырылуы үшін арнайы заңға тәуелді актілерді әзірлеу қажет
болды. Берілген заңға тәуелді актілер федералды заңмен айқындалған барлық элементтері бойынша қалпына
келетін энергетиканы қолдаудың нақты механизмін тұжырымдап бекітуі қажет. Соның нәтижесінде 2007 ж.
4 қарашада қабылданған №250 «Ресейдің Бірыңғай энергетикалық жүйесін реформалау шараларын жүзеге
асырумен байланысты Ресей Федерациясының кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар
енгізу туралы» Федералды Заңының негізінде оның ережелерін нақтылайтын заңға тәуелді актілер
қабылданды.
2008 ж. Ресей Президенті «Ресейлік экономиканың энергетикалық және экологиялық тиімділігін
арттырудың кейбір шаралары туралы» Жарлыққа қол қойды [4]. Бұл жарлықта қалпына келетін энергия
көздері мен экологиялық таза өндірістік технологияларды пайдалану жобаларына бюджеттік қаражат
бөлуді ескеру қажеттілігі туралы айтылды. Яғни, бұл жарлықтағы ережелер қалпына келетін энергетиканың
бюджеттік қолдауды білдіреді.
Алғаш рет қалпына келетін энергия көздері туралы федералды заңның қабылдау қажеттілігі Ресейдің
Энергетикалық стратегиясында 2020 жылға дейін қарастырылды [5]. Ресейдің 2030 жылға дейінгі жаңа
энергетикалық стратегиясы ұлттық энергетика дамуының негізгі стратегиялық бағыттары ретінде атом
энергетикасы мен ҚКЭК бөледі [6]. Алайда бұл стратегия қалпына келетін энергия көздері туралы федералды
заңның дайындалуын қарастырмайды.
Дегенмен, Ресейде баламалы энергия көздерін дамытуын қамтамасыз ететін құжаттардың ауқымды
тізіміне қарамастан, олардың жүезеге асырылуы нашар және ,көбінесе, декларативті сипатқа ия.
Қалпына келетін энергия көздері мен энергетикалық тиімділік саласында Беларусь Республикасы белсенді
саясатты жүргізіп отыр. Энергия үнемдеу саласында құқықтық базаны 1998 ж. 15 шілдеде қабылданған №190З «Энергия үнемдеу туралы» Заңы [7] және 2007 ж. 14 маусымда қабылданған «Үнемділік пен ұқыптылық
– мемлекеттің экономикалық қауіпсіздіктің негізгі факторлары» №3 Беларусь Республикасы Президентінің
Директивасы құрайды [8]. ҚКЭК дамыту мен реттеу мақсатында 2010 ж. «Қалпына келетін энергия көздері
туралы» БР Заңы қабылданды [9]. Бұл заң электр энергиясы өндірісі үшін ҚКЭК пайдаланумен, қалпына
келетін энергия көздерін пайдалану қондырғылар өндірісімен байланысты қатынастарды реттейді. Сондай-ақ
өндірушілер мемлекеттік организациялар ұсынған қалпына келетін көздерден өндірілген барлық энергияны
кепілдікпен сатып алу құқығын иеленді [10].
2011 жылы Белоруссияда қайта жаңартылатын және жергілікті энергия көздерін дамытудың 2011-2015
жылдарға арналған Ұлттық бағдарламасы 2011 жылғы 10 мамырдагы 586 Министрлер Кеңесінің қаулысымен
бекітілді [11]. Оның дамуы Беларусь Республикасының энергетика саласындағы 2011-2015 жылдағы дана
тенденцияларын және өзіндік энергоресуртарды пайдалану көлемін арттырыуды алға қояды, жергілікті отынэнергетикалык ресурстардың түрлерінің бөлшегін қазандық-пеш отынның 30% дейін жеткізуге бағытталған.
Ұлттық бағдарламаны жүзеге асыруга кететін шығындардың жалы сомасы 3454,55 млн АҚШ долларын
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құрайды. 2013 жылдың 23 желтоқсанындағы Министрлер Кеңесінің 1115 «Беларусь Республикасының
Министрлер Кеңесінің кейбір қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысымен аталған
бағдарлама 2013 жылдың соңында жаңартылды [12].
Әзірбайжан. Артықшылықты мақсат ретінде мемлекеттің энергетикалык саясатында 2020 жылға дейін
жаңартылатын энергия көздерінің және энергия баласының шығындық бөлігін 20%-ға жеткізу, сонымен
қатар,атмосфераға шығатын парниктик газдардың «20-20-20» қағидасына сәйкес төмендеуiн атаймыз. Бұл
бағдарлама европалық 2020 жылға дейінгі Бірыңғай экологиялық стратегиямен бірдей [14].
Әзірбайжанда 2004 жылы баламалы энергетиканы дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 20122020 жылдардағы баламалы және жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың Мемлкеттік стратегиясына
сәйкес нақты міндеттер анықталды, оның Iшiнде:
- жаңартылатын энергия көздерінің арқасында электрлiк және жылулық энергиянын өндірісiнің басты
бағыттарын анықтау;
- жаңартылатын энергия көздері аймағында нормативті құқықтық базаны құру;
- жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды аттыратын Iс-шараларды дайындау;
- жаңартылатын энергия көздерін экономикалық салада қолдану.
2013 жылдың 1 ақпанындағы Әзірбайжан Республикасы Президентінің қаулысымен атқарушы билiктiн
орталық органы құрылды, жаңартылатын энергия көздері мен энерго әсерлілік аймағында жұмыс жасайды.
Баламалы және жаңартылатын энергия көздерінің аймағында мемлекеттік саясатты баламалы және
жаңартылатын энергия көздерінің Мемлекеттік агенттігі жүзеге асырады, сонымен қатар осы аймақты
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.
Жаңартылатын және баламалы энергия көздерінің мәселелері жөніндегі қатынастар реттейтін бөлек
заңнамалық акт жоқтығына қарамастан, энергетика саласындағы бар актiлер белгілі мәселелерді қамтиды:
«Энергия ресурстарын пайдалану туралы», «Энергетика туралы», «Электроэнергетика туралы», «Электрлiк
және жылулық станциялар туралы».
Сонымен, жоғары көрсетілген баламалы және жаңартылатын энергия көздерін халықаралық реттеудiн
зерттеуге сәйкес, мемлекеттік және мемлекет аралық деңгейде баламалы және жаңартылатын энергия көздерін
дамытуга арналған бағыттаушы Iс-шаралар халықаралық ұйымдар (мысалы, IRENA) және нормативті
құқықтық базаны құру арқылы қабылданды. Халықаралық ұйымдар ЖЭК саласындагы мәселелерді шешуге
атсалысуга жұмылдырылды, қаржыландыру, тәжірибемен және технологиялармен алмасу, сонымен қатар,
ақпараттық жан консультациялық көмек көрсету саласына да бағытталған.
Халықаралық энергетикалык агенттіктiн (ХЭА) бағасына сәйкес, тұрақты дамуға қол жеткізу үшін,
халықаралық энергетиканын жүзеге асуының басты бағыттары ретінде:
- энергия ресурстарын пайдаланудың әсерлілігін арттыру, әлемдік экономикадагы энергосыйымдылыкты
төмендету, энергетикалык қауіпсіздіктi қамтамасыз ету;
- жаңартылатын энергетиканын дербес мықты жаңа саласын құру, әлемдік отын-энергетткалык баланстағы
таза энергия көлемін арттыру және отын секторының экологизациясында басты рөлді ойнайтын мала құру;
Қазіргі таңда көптеген мемлекеттерде бул мәселелер шешімін табуда (өндірістік дамыған және дамушы
мемлекеттерде), әлемдік тәжірибе көрсеткендей, оларды шешудiн басты шарты – жаңартылатын энергиясымен
көздерін жүзеге асыруга ықпал ететін әрекеттерді жасау.
ЕЭҚ мүше-мемлекеттерiнiн баламалы энергетиканы дамыту тәжірибесін зерттеу, Беларусь пен Украинада
жел, күн, биомасса және кiшi СЭС-мен шығарылатын жаңартылатын көздерге реттеуші «жасыл» тариф
енгізілгенгенi жайлы тұжырым жасаймыз. «Жасыл» тариф (қосу тарифі) экномикалық және саяси механизм
болып табылады, жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың жаңартылатын технологияларына инвестиция
тартуға бағытталган.
Аталған механизм негізінде 3 негізгі фактор: желіге қосылу ақтылығы, барлық жаңартылатын
электроэнернияны сатып алудың ұзақ мерзімді шарты; өндірілген электроэнерниянын құнына қосымша ақы
төлеу жатыр.
Жаңартылатын энергия көздеріне арналған арнайы тарифтерді енгізудің мәні – мемлекет немесе
тұрғындар бизнесмендерден энергияны арнайы, көтермеленген тарифпен сатып алады. Сондықтан, «таза»
электростанцияларды салу экономикалық жағынан жағымды бола түседі. «Жасыл» тариф формуламен
есептеледі, онда әрбір субъектiге коэффициент белгіленген, оның мөлшері жаңартылатын энергия көздерінің
түріне және энергия қалыптастырушы жабдықтардың мінездемесіне байланысты.
Барлық шарттардың жүзеге асуы үшін сәйкес құқықтық және нормативтік құжаттар қажет, жаңартылатын
энергия көздері саласындағы мемлекеттің жалпы ұлттық стратегиясына сәйкес келетін ерекше аумақтық
талаптарды анықтайтын және олардың жағдайын аша алатын.
Тиімді нормативті- құқықтық реттеу және сәйкестенушi стандарттар жаңартылатын энергия көздерінің
базасында энергетикалык объектілердін сәтті орналасуынын басты шарты болып табылады. Стандарттар –
технология және тәжірибе алмасудың күшті құралы, ЖЭК саласындағы мемлекеттік саясатты багыттаугыIсшараларды ұстап тұрушы.
Жаңартылатын энергия көздерін ықпалдандыру үшін келесі шараларды жүзеге асыру ұсынылады, олар
бірнеше көздерде мазмұндалады және келесі жинақты өзіне бiрiктiредi:
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- ЖЭК-дегi электр қуатын желiде сатуға арналған жеңілдік тарифтер (feed-in tariffs). Мұндай тарифтердін
бірнеше түрлері бар: ЖЭК электр қуатына алдын ала бекітілген баға, электр қуатының нарықтық бағасына
алдын ала бекітілген қосымша ақы, ЖЭК электр қуаты көлеміне жеңілдіктер;
- ЖЭК электр қуатына арналған арнайы жасыл сертификаттарды пайдалану, ЖЭК үшін үлкен сома төлеуге
дайын, саналы тұтынушыларға бағытталған.
- салық жеңілдіктері (дәстүрлі энергияга жоғары салық/айыппұлмен бірге);
- жеңілдікты несиелер, ЖЭК арналған инвестицияларды субсидиялау;
- ЖЭК саласындағы зерттеулерді қолдау;
- ЖЭК-тi қоғамдық қолдау, үгіттеу, ЖЭК көрсетiлiмдi және алгашкы жобаларын жүзеге асыру, энергиянын
толық бағасын ескеруге өту (қалдықтардың жағымсыз әсерін ескере отырып);
- мамандарды дайындау және тәжірибеден өткізу;
- ЖЭК арналған жабдықтарды өндірістік өндірушілерді қолдау;
- ЖЭК бағытталған және мемлекеттегi аралас спецификалык шаралар;
- халықаралық кооперация;
- әкімшілік қолдау;
- мақсатты көрсеткіштерге жетуге арналған шаралар кешені.
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Данная статья посвящена анализу перспектив и условий разработки законодательства об альтернативных
источниках энергии в государствах-членах Евразийского экономического союза.
Изучение опыта государств-членов ЕАЭС позволило сделать выводы о принципе всесторонней поддержки
использования и развития возобновляемых источников энергии на основе энергетической политики страны. Проведен
анализ правовой системы, осуществляющей принцип использования альтернативных и возобновляемых источников
энергии государствами-членами ЕАЕУ.
Сравнительный анализ позволил сформулировать меры для решения национальных проблем развития альтернативных
источников энергии на основе опыта стран-членов ЕЭУ, которые приобрели опыт поддержки энергетического сектора.
Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, возобновляемые и альтернативные виды энергии,
международный опыт, международное законодательство.
The study of the experience of the member states of the EEU made it possible to draw conclusions on the principle of full
support for the use and development of renewable energy sources based on the country’s energy policy. The analysis of the legal
system implementing the principle of the use of alternative and renewable energy sources by the member states of the EEU is
carried out.
Comparative analysis allowed to formulate measures for solving national problems of development of alternative energy
sources on the basis of experience of the EEU member countries, which gained experience in supporting the energy sector.
Keywords: Eurasian Economic Union, renewable and alternative energy, international experience, international law.
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Noise may be the root cause of around three deaths in every hundred traditionally blamed on heart disease
according to a study that suggests many thousands of people in Britain may be dying because of a lack of peace and
quiet.
The focus on this research is to identify the level of noise pollution in the university and its influence on the
performance of teachers and students .This is considered to be an issue because, all kind of noise pollution have
depressing effect on a person - tire, irritate, be distracted. Once the noise stops, the person feels a sense of relief and
peace. We will consider the noise pollution at ENU in Astana, and I think that this university has a problem as noise
pollution.
This makes the experience a great deal of harm to the body of students and teachers. This topic is quite relevant
and promising in its decision.
This research is significant for four main reasons. First, there is a rise in urbanization in our country.
Second, new technologies, such as headphones, speakers, devices that improve a person assumes the sound when
using it, as the eardrums can explode, or it can act on the human psyche.
Third, in ENU, at recess all students play any activities, such as karaoke, include at full volume and sing. I think
that at recess, everyone, who locate in this moment at university have to rest. Because, change for relaxation, it can
help for us to relax our brain. The last main reason is about repair of the university and within the university. Because,
in the offices open windows, when the university stuffy or hot. Our university is located in a somewhat awkward
place. Therefore, around noisy, you can hear how things are building.
This research can help to give information for citizens who live in Kazakhstan, in order to prove that this problem
is included in the list of serious problems.
The motivation for choosing this research question is what we are learning in this university, and I understand how
serious this problem is. Since this university gives a lot of chances and of course, students must meet expectations.
Therefore, all those who work and study can be said that almost no rest. Many health problems began after studies in
this university. Parents worry for the children, take away far away that children were healthy. There are some teachers
who left because gave full-time job and they weren’t in time, which is from loading. And I want to begin research on
this subject because itself I live in this atmosphere. It is important to me to consider as far as this room is safe. All
these reasons became for me motivation and pushed to research of a subject in this area.
This research paper is intended for amelioration knowledge’s which have respect to noise pollution. Students, who
study in ENU wants to, know about this problem, exactly preventing the deterioration of circumstance to study and
relax on the university in terms of noise level.
During research work, we will tell you profound idea of noise and its types, what new technologies appeared to
reduce noise pollution, we will reveal pollution level in university circumstances, by results of these works we will
establish factors which influence the level of noise pollution, we will consider culture and reserved behavior among
students of ENU of the city of In Astana. We will carry out survey, then I will observe.
And we will make the analysis of questioning, and then I will make synthesis of information that is as far as there
took place successfully this work.
More than 100 years ago German scientist Robert Koch, said that there will come time when fight against noise
becomes just the same actual as plague and cholera. The university is students, and students are a noise. Long impact
of noise on the person negatively influences health. At university, a large number of noise pollution happens in:
the sports hall, the dining room, and during changes, noise pollution exceeds admissible values wherever was. The
psychological state of the person depends on noise level at university.
In general, what noise represents? Noise is the chaotic sound vibrations of the different physical nature which are
characterized by casual change of amplitude, frequency. In life – the sounds disturbing to perception of the speech,
music, rest. Here for this reason, whether it is necessary to conduct survey and to learn noise pollution influences
health of teachers and students. And the most important thing to give concept to students about noise pollution and
about consequences if not to follow a safety rule.
First of all, in recent years there were powerful changes about number of noise pollution. It occurred not only in
two-three cities, and in all points of Earth. From time to time, all people become others, change in the bad party. In
the last years there are messages on possibility of induction of EMI of malignant diseases. Everything was silent,
quiet; there were no new technologies yet. For example, in U.S.A, 30% of residents of New York complained of
noise pollution because for the last 20 years noise pollution increased by the whole 11%. Inhabitants said that to them
bothered to live in noise and in turmoil. “Among those who complained, noise was sufficiently bothersome to make
nearly 40% want to change their place of residence.”
In the 70th years there are so much new technology as now wasn’t, and now we have at hand many such devices
which not only help us with everyday life, but also do harm on our health, allocating noise pollution. Adults who till
50-70 not to get used at such changes as noise pollution every day everything is worse and worse.
Secondly, all people, houses use new technologies, such as device TV, mobile, a mixer crusher, a pressure cooker,
vacuum cleaners, the washing machine and the dryer, a cooler, conditioners. For instance, a lot of people use Wi-Fi at
home; some of them don’t know what harm this device does to people. It does harm on a warm rhythm of the person,
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a head and spinal cord, vegetative nervous system, influence on kidneys during pregnancy. The most important for
the person is a dream; each person has to have a rest. To have a rest, means to sleep in silence, in tranquility, in a clear
atmosphere. In some resources it is said that Wi-Fi influences and sleeplessness development. “It’s been suggested
that sleeping near a phone, in a home with Wi-Fi, or in an apartment building with many Wi-Fi signals can create
chronic sleep problems as the constant bombardment of Wi-Fi pollution interferes with falling asleep and sleep
patterns.”
Thirdly, in our atmosphere abide by noise pollution is very difficult. Scale audio level determined by the noise
in decibels. The man in the daytime can hear sounds with loudness of 10-15 dB and above. For instance, the highest
number of noise pollution we can see in U.S.A. This country has any organizations which advocating for the reduction
of noise pollution, one of them is “United States Environmental Protection Agency”. This American organization is
a organization, which fighting with pollution, precise noise pollution. “The levels are not single event, or “peak”
levels. Instead, they represent averages of acoustic energy over periods of time such as 8 hours or 24 hours, and over
long periods of time such as years. For example, occasional higher noise levels would be consistent with a 24-hour
energy average of 70 decibels, so long as a sufficient amount of relative quiet is experienced for the remaining period
of time.”(EPA Identifies Noise Levels Affecting health and Welfare, 2015) It means, that besides our country, United
States of America has the same problem that`s why organizations like this should help to prevent noise pollution.
The last country which will be considered is Australia. In 1995, noise pollution has taken roots in Australia. This
year, the problem has become so serious that the government had to make the law of stimulated it. This is all due to
the fact that increased the level of use of technology. Contributed by law is a certain time of the action, for example,
if the offender violates the law again, this implies that the offender will have to pay a fine. For instance, “The Noise
Control (Miscellaneous Articles) Regulation 1995 was introduced to cover community noise issues not covered by
previous legislation. It includes limitations on burglar alarms for both residential and commercial premises. Changes
have been made to the night-time control of common domestic noise sources such as power tools, air conditioners,
and amplified music and lawn movers.”- said in the web-site, where explain in terms of laws in connection with this
problem. (Singh, 2015)
The main result is that respondents have definitions which connected with noise pollution. They know how to
impact this type of pollution on our life, what consequences is injurious for us, how serious this issue is in our
university. All respondents think that we should prevent this pollution in our city, in our university, in order to save
our health.
Interview consists of nine questions, which help to develop this topic. Three respondents answered all the questions,
and give any ideas, offer to show clear and exact results. They are our dean of our faculty and two psychologists. All
of respondents know what noise pollution is, what affects it and what consequences and they gave precise answers.
For instance, first psychologist gave three arguments. First of all, she think that all this problems is due to the fact
that we are surrounded by a variety of transports, household electric technology, listen to music, watch TV, all these
devices are detrimental to our health. Secondly, this devices impact on health, which is the human nervous system,
sleep, harms our hearing aid. Thirdly, a person cannot concentrate on anything under these influences from the
environment, a person becomes irritated and this may adversely affect their knowledge, work.
The second respondent has a sufficient number of associations with the word “noise pollution”. She thinks that
the activities and competitions that take place during the break negatively affect the students sitting in classrooms, as
they are learning in their offices. This is a one of the factors. It affects the psyche and health, so they need a vacation
after university, as each student lessons from morning to evening. They want to relax in peace on their own, and then
all factors prevent this relaxation. And the consequences may be different; one of them is the emergence of mental
illness.
The third respondent said that this problem may be poor sound insulation in the room, loud signals working
machines, parts, machinery, sound signals. It argues that it has a negative impact on our health, the nervous system, on
the performance. The effects arising from the phenomenon, again, it may be efficiency, unproductive, frustrating task.
To conclude the first part of interview, due to the answers, I can say that many educated people have some
information about it. And it is beneficial for this research, in order to taking accurate information.
Second part of interview is about how serious it is in our university, whether students or teachers, who complained
about it, whether or not to prevent this problem, if it exists in the university or in the city, how can we prevent.
The first respondent said about our university, as we Pediatric Society, during lessons in university quietly and
naturally noisy at recess. And so, any problems in our university about this are not available. It follows that they
can make some observations about the behavior of the students, if not accept, then they must say the curators. But
problems with noise pollution in our university, there is no. During these three years there were no students and
teachers, who complained about it. Usually when students take exams, teachers create the conditions so that students
can easily write the exam, and on what not distracted that there is minimal noise development and can concentrate
fully on the job. As well as at university, many teachers go on his heel and slammed the door loudly, it prevents all
the teachers and students to focus on anything
«If we compare the circumstances and conditions of our university with other university, we held many activities,
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and it would like to reduce it, so that students can take a break from it all. »- said the second respondent. For example,
in the study of psycho has a radio through which voiced sounds, music interfere with individual interviews with
students, that is, it reduces our efficiency. To the psychologist did not come and did not complain about it, but they
complained, was told to turn off the radio in the office, because a lot of noise. It can be prevented by turning off all
radios in offices to be included only in the place where the event.
ENU Director approved that in our university this problem is not very serious. Perhaps there is some significant
percentage. Again, this is quite a lot of noise at recess, but we have new equipment by which a person is not easily
angered, and the sound is transmitted is not as loud as the rest of the devices. If it were confirmed opinion on noise
pollution, it should be prevented. There would have been some measures taken by me or by the administration. For
example, interviews with teachers and students, the work of curators about the behavior both in the classroom and at
recess.
All respondents said that modern society uses headphones, which violates the security of the people, and it’s
harmful to our society. They are disconnected from the real world, thus it threatens the lives of people. One of the
psychologists told that at night, residents who live near any restaurants, cafes, and clubs are suffering from noise
pollution. And she felt it informs about this in an interview. We have to develop our country every day has to thrive, so
must build a house, do some projects, but the man himself have to defend and protect something for your own good.
And you can convince people about the importance of the issue. As an example, post interesting facts and articles
about the noise pollution in social networks, making posters, conduct social surveys, about how much increased
level of concentration of noise pollution, how it will affect, in the end, to urge residents to a civilized solution to this
problem.
The first thing that needs to be said is that psychologists and principle of our university think alike with people
who do any researches about this. The impact of this problem on the students is very important, but because the
problem is not the most serious problem in the university, many people simply do not pay attention, because it used
to. Noise pollution affects both teachers and students, and the people. The atmosphere at the university is more normal
than on the street. For example, heels, units, new technologies, close the door loudly and so on. And on the street
is that in each locality are building houses, that is, are building homes, building, which did not go anywhere a large
number of machines, all the people using new technologies, which are at the same time affect negatively affect a
person. More precisely, the human psyche, that is, man may become aggressive, nervous. It affects the brain function,
performance, efficiency man correct perception of materials.
The second stake of conclusion is about how people can reduce the concentration level of noise pollution. People
are accustomed to new technologies such as microwave, cell phones, earphones, car, refrigerator, TV, and so on.
Reduce the size of the problem, we can encourage people to this, after they understand how important the problem
in society. This can be through information to social networks, as everyone uses today, through posters that can be
placed anywhere, through social projects, activity, competitions and events. For example, it prevents the students to
concentrate on anything in university time, to learn the lessons, that is to focus on the acquisition of knowledge in
such conditions is impossible. Many people do not have any information about it, so as long as it’s not known about
it, no one can take any steps to mitigate the problem. Since not all people will be informed in this case.
Noise pollution is everywhere, but somewhere more and somewhere small. In Kazakhstan, the problem is not
so common, and there are people who know and who do not know. The study was conducted was ENU, to learn the
views of the people who work at the university, their feelings. To investigate, the interview was conducted, where two
psychologists of our university and our principle answered the right questions and offering ideas.
First were the strengths of this work, one of them is in the interview, since it went face to face, and it was easier to
keep in touch with people that I interviewed. The second is that I am also a student of this university, and realizing the
importance of this problem, the students were informed of 12 classes. After the interview, people are thinking about
the importance of this issue, it is proved by the fact that they started to ask questions about it and interested. The third
strong point, the proposal of people who were interested in this topic. Hence, it can lead to tightening of people who
want or plan to participate in it, to help reduce the concentration of noise pollution in the university and in the city.
Secondly, there were weaknesses in the development and dissemination of the topic. First, it was impossible to
interview the lawyer to find out whether there were taken some security measures. Because some countries have put
the walls, as were trying to protect the inhabitants from the big noise. The noise affects the human brain and may be
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directly and bad implications. Second, the holding of a meeting between high university students, so the spacecraft
many of them are projects in some subjects can be found students who want to continue working there and explore
more. After the meeting, many students have been informed of the fact that in general this is a type of pollution. Third,
to meet personally with the Minister of Health to better learn about opportunities and how we can reduce it, what
measures can be taken to the health of residents.
Offers from psychologists and the director were considered when carrying out work. Ideas of these people were in
real that is if in big degree there was this problem, would take some measures for reduction and protection emergence
of serious problems. Each of them said that they will be able to make at collision with such problem as noise pollution.
It is major plus during research work.
Suggestions for solutions to this problem have been proposed by psychologists and director. For example, the
headmistress said that the need to talk to the administration, to seriously take on the matter. And the administration
will provide some solutions, supervisors will monitor their students. This applies to the behavior of the students both
in the classroom and at recess. Second, the various publishing information on the Internet, or rather on the social
networks, as people of the 21st century tend to use internet resources. Third, hang various posters on the streets,
making them nice and creative, that it attracts people. Organize social surveys, where there will be information about
noise pollution. For example, what is the noise pollution, how it will affect human health, nerves, the world around
us, information about the dangers of how a high concentration of noise.
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Ұлттық университеттің мысалында шумен ластау проблемасының әлеуметтік-құқықтық қырлары
қарастырылады. Авторлар шумен ластаудың оқу орнының білім алушылары мен қызметкерлеріне тигізетін
салдарын алдын алу мақсатында негізделген қорытындылар жасайды.
Кілт сөздер: шумен ластау, оқу үрдісі, шумен ластаудың салдары, оқытушылар мен студенттердің
денсаулығы.
В данной статье рассматриваются социально-правовые аспекты проблемы шумового загрязнения на примере учебы
и работы в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. Авторы делают обоснованные выводы в целях
предотвращения последствий шумового загрязнения для обучающихся и работников учебного заведения.
Ключевые слова: шумовое загрязнение, учебный процесс, последствия шумового загрязнения, здоровье
преподавателей и студентов.
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The methodology of pre-trial investigation of certain types of criminal offenses as the final part of forensics has
the main and primary task to arm an investigator with a scientific and methodological set of knowledge which is
necessary for pre-trial disclosure, its investigation and prevention of certain types of criminal offenses in various
investigative situations. It should be noted that under a forensic methodology one should understand “... a system of
scientific provisions and recommendations developed on the basis of these provisions’ for organization and conducting investigations of certain types of crimes” [1,9].
In these circumstances, practice refers to science, primarily, to forensic science. The main reason for this is finding
answers and recommendations that will be adequate to new topical issues. As derived from the experience the tasks
of successful pre-trial investigation of various types of criminal offenses, especially the tasks of strategic nature, cannot be solved quickly enough and methodically correct with the help of criminal techniques and [2,11] tactics [3,11]
only. Solving a crime in a professional way in hot pursuit or in the absence of the latest, handling all other tasks of a
pre-trial investigation determined by the Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan [4,11], without being guided by special scientifically developed systems of methods in investigation and criminal offenses’ prevention
is nearly impossible.
In this connection, back in 1998, B. Kh. Toleubekova noted in her doctoral dissertation that modern domestic legal
science has little research related to complex ways of committing criminal offenses [5,12].
Development of the private methodology of a pre-trial investigation in the context of new criminal [6] and criminal procedure legislation being a social order is impossible without comprehension of accumulated empirical material, both positive and negative. The reason is that in any sphere of human activity a suspect uses a knowledge-based
method of committing and concealing a crime.
Turning to the analysis of “methodology” and “method” concepts relations, one should note that method is a way
of cognition used in a man’s theoretical activity. Meanwhile, methodology covers only practical side of purposeful
human activity. When analyzing related concepts, let us turn to clarifying nature, content of main elements, and
structure of private methodology of certain types of criminal offenses pre-trial investigation, for example, against life,
health, sexual freedom, foundations of the constitutional order and state security, property, economic activity, etc. In
the legal literature, one comes across a variety of approaches offered by criminalists. Here we use the recent years’
definitions, since the analysis of earlier definitions was given by V.K. Havlo [7].
N.A. Selivanov describes methods of investigating a crime as a system of investigative actions, conditioned by
facts in proof [8,112].
N.P. Yablokov defines it as based on criminal law, criminal procedure and forensic information , system of optimal
methods and ways of conducting preliminary investigation, [9,629].
I.A. Vozgrin regarded it as a way of studying patterns of organization and conducting crimes’ solving and prevention [9,629].
Subsequently, N.A. Selivanov, V.A. Obraztsov, V.G. Tanasevich and others [9, p.629] described it as a system of
investigative situations encouraging implementation of technical means and tactics.
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According to N.I. Porubov, in order to develop scientifically sound recommendations on the most effective way
of conducting investigations in strict accordance with the requirements of legality, the methodology of crimes investigating studies patterns of organization and conducting solution, investigation and prevention of certain types of
crimes [10,175].
Based on the definitions given above, we would like to highlight only positive aspects that can and should be
included into the private methodology of pre-trial investigation of criminal offenses of various types and groups.
Emphasis of such scientist as N.A. Selivanov, V.A. Obraztsov, L.Ya. Drapkin and others on the fact that methodology is a system of investigative actions conditioned by facts in proof since the circumstances that are to be proved
set direction of the entire investigation process are quite justified.
In 2000 V.E. Kornoukhov underlined that inclusion of operational search measures into this system, taking into
account the investigative situation, is in demand [9,630].
Another significant feature of pre-trial investigation methodology of criminal offenses of certain groups or types
will be target orientation, i.e. system of practical activity conditioned by facts in proof.
Let us note the third sign: pre-trial investigation methodology of certain crimes is a system of tactical tasks and
operations. It is implemented through a system of interrelated actions at the stage of criminal offenses pre-trial investigation. Traditionally in forensic literature one identifies initial and subsequent stages of pre-trial investigation.

The foregoing coincides with the encyclopedic definition.
Thus, under the procedure of pre-trial investigation of criminal offenses one should understand following:
“... synthesizing one of the forensic section, that combines provisions of forensic techniques and tactics in their
specific refraction with respect to conditions and tasks of a specific crime type investigation. The system of
forensic methodology includes: forensic characteristics of a crime; general principles of an investigation’s organization and crimes prevention. Private forensic methodology is always designed for its adaptation according to
specific features of an investigation of a particular type of crime and criminal case “[11,103].
In 1976 A.N. Kolesnichenko wrote about the structure of private methodology. It consists of:
A) forensic characteristics of this type of a crime;
B) instituting criminal proceedings and typical investigative versions;
C) circumstances to be investigated;
D) initial investigative actions;
E) subsequent investigative actions and their planning features;
F) forensic issues of this type of crime prevention [12,15].
We consider results of study of criminal offenses’ nature and mechanism, as a socially significant phenomenon, to be a source of formation of pre-trial investigation private methodology structure. In particular, I.A.
Vozgrin noted: “Sources of forensic methodology are law, practice of combating crime and science” [13,348].
At the same time, in our opinion, such sciences as criminal law, criminal procedure law, criminology, sociology of criminal law, management, computer science, psychology, logics, economics and others should be
referred to the sources of forensic methodology of criminal offenses pre-trial investigation as well. These can
help to model a private methodology of criminal offenses pre-trial investigation under the new edition of the
Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
While studying theoretical basis of the methodology, in 1983 I.A. Vozgrin came to the conclusion that
outlining general provisions separate from methodology for investigating certain types of crimes that can be
divided into groups of the same type and private type methodology is necessary in the overall forensic methodology [13,64-65]. Under the private type I.A. Vozgrin understands “... scientifically based recommendations in
organization and implementation of certain types of crimes’ disclosure, investigation and prevention. One calls
them private due to the fact that they characterize investigation of specific types of crimes instead of all types
of criminal offenses “[13,187-188].
Since the above mentioned proposals were signified long ago, let us return to an analysis of those that have
been expressed in recent years.
Thus, V.A. Obraztsov, referring to this problem, divided methodologies into general and private [14,37].
The general methodology consists of two subgroups. The first subgroup includes methodology of solving typical problems belonging to different categories, the second one - methodology of investigating certain groups
of forensically similar types of crimes. V.A. Obraztsov refers methodology of investigating certain types and
varieties of socially dangerous acts to a private subgroup [14,37].
To some extent classification by type of crimes coincides with the approach of R.S. Belkin, who, back in
1979, included criminal legal features into the basis of private methodology classification [15,197]. From the
viewpoint of R.S. Belkin, criminal science is connected with the science of criminal law. This connection is
expressed in the fact that forensics uses characteristics developed in criminal law, using these characteristics as
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data. Herewith, duplication in the subjects of these sciences cannot be found since forensics does not develop
criminal law issues, instead it takes ready solutions of this science. This testifies interpenetration of scientific
knowledge and mutual enrichment and development of different sciences [16,15].
Subsequently, in 1995, V.A. Obraztsov, referring to the analysis of the “separate type of crime” concept, noted
that it was brought into forensics from the criminal law. Usually, when using this term, one means several related or
some elements of a crime [17,9].
Indeed, in a certain respect, some crime components can be designated as a type of a crime, because they have
differences in qualifying characteristics as well as other crime elements [17,9].
Thus, in 1994 E.G. Dzhakishev noted: “... the criminal fundamentals that unite similar crime types into one group
form a subject of research for development of general methodological recommendations for investigating a whole
group of crimes with similar forensic signs” [18, p.48]. Later he asserted that “... forensic knowledge only allows one
to push things along in regard of the criminal and criminal procedural law’s norms and implement them in a concise
criminal case with a judicial perspective.”
In 1998 in her doctoral thesis B.Kh. Toleubekova tried to prove need in studying criminal assessment of computer
crimes within world practice and development of original investigating techniques concerning the crimes committed
using computer technology [19,18-19].
In his doctoral dissertation in 1998 A.A. Isaev noted that “... in order to increase effectiveness of investigating
methods of certain types of crimes developed in forensics, issues of crimes qualification within the structure of investigation methodology require their independent consideration. When meaning of qualification process within the
methodology of crimes investigating is clarified it will become possible to disclose laws of an investigation process
as one of a type of human activity, to establish connection between the tasks of correct application of the criminal law
and the theory of crimes qualification as well as the theory of judicial evidence. The latter is increasingly connected
with legal content of the forensic science and points to a number of new aspects in its study subject “[20,16].
In 1998, in his doctoral dissertation, B.M. Nurgaliev described the traditional structure of a crimes investigating
methodology as a model of investigation, developed in accordance with the requirements of the substantive and procedural laws [21,17].
In 2002, K.V. Kim and L.K. Arenova in their Ph.D. thesis proposed a private methodology for investigating
groups of crimes committed by convicted persons in places of confinement. They included the system of scientific
provisions of the criminal and the criminal procedure laws into the structure of investigation methodology. [22,13].
Thus, one should note that criminal and criminological characteristics of criminal offenses are the basis of a
forensic classification of crimes. Within this objects of offenses are singled out. Apart from characterizing social and
political essence and social danger of a criminal act in most cases objects of offenses predetermine legal structure of
a crime, as well as its ways, means and tools. These signs are important in the development of private guidelines for
pre-trial disclosure and investigation of criminal offenses that can be united into one classification group.
Based on the analysis of theoretical and empirical material, from our viewpoint, the following sections can be
included into the structure of pre-trial investigation and criminal offenses prevention methodologies:
1) Private methodology of pre-trial investigation and prevention of certain groups of criminal offenses committed
in various public spheres;
2) Private methodology of pre-trial investigation of certain types of criminal offenses committed in a particular
public sphere.
Summarizing mentioned above, we note that under the methodology of criminal offenses pre-trial investigation
in the context of the new version of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan one should understand the
system of tactical tasks and operations, conditioned by the fact in proof, which reflects the specifics of pre-trial investigation of a criminal offense of a certain type or group, and meets the efficiency and profitability criteria that are
due to adjacent crime components and the nature of criminal consequences. General provisions of the pre-trial investigation methodology are the basis of a private methodology of pre-trial investigation of crime groups. The pattern
of the formation of a private methodology for pre-trial investigation of crimes is determined by the real situation and
the situation in a country. The type of a crime, the identity of the suspect and the objective logics of facts enable to
form elements of a pre-trial investigation private methodology of a type or a group of criminal offenses that should
be further transferred into the practical activities of investigative and operational-search units and apparatus of the
Republic of Kazakhstan.
In this connection, the structure of private methodology in criminal offenses’ pre-trial investigation can be based
on the art. 113 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan which provides a list of circumstances
of facts in proof in a criminal case. With reference to the specifics of criminal offenses of various types and groups,
the structure of the pre-trial investigation’s private methodology may include the following elements: A) theoretical
basis for pre-trial investigation’s private methodology of this group or type of criminal offense; B) organizational
and methodological principles of a criminal offense’s pre-trial disclosure; C) a list of circumstances in a crime of
a certain type or category which are mandatory to be distinguished and proved; D) forensic characterization of the
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above crimes (will allow to go deep into the specifics of these crimes); E) typical investigative situations at the time
of commencing a pre-trial investigation, a system of typical tactical tasks and operations that serve to solve these
situations during the initial and subsequent stages of pre-trial investigation; E) content of the initial stage of criminal
offenses’ pre-trial investigation belonging to this forensic type exactly, that includes organizational tasks and initial
verification of materials; G) organizational and tactical features of investigative actions and operational-search activities; H) features of subsequent stages of pre-trial investigation of this group or type of criminal offenses in various
spheres of public activity; I) measures to prevent criminal offenses.
The above mentioned forensically significant objects of any kind or group of criminal offenses carry directional
importance for the subjects of criminal procedural activity at the time of commencement of a criminal case’s pre-trial
investigation. Further on, they must be used in facts in proof during these crimes investigating applying necessary
tactical methods [23,63-65].
Let us draw your attention to the fact that ideal traces of any kind or group of criminal offenses are fixed by investigative actions in the form of interrogation expressed in testimony of victims, witnesses and suspects. More details
on this will be given in subsequent scientific articles.
Concerning another important element of a criminal offense’s pre-trial investigation methodology structure and
forensic characterization of crimes, the following should be stated.
So, in the mid-seventies of the past century, R.S. Belkin noted that “... even before the term “forensic characteristics” was used for the first time, some of its elements had been mentioned in private forensic methodologies, and
their role in choosing right direction and organization of an investigation had been underlined as well. Among these
elements one should name methods of committing and concealing a crime as well as such circumstances of committing a crime as location, time, and other conditions, some other data on a probable offender’s personality, and nature
of the initial information “[24, 310-101].
Later, in 1997, R.S. Belkin stressed that all of the authors, without any exceptions, [25,215] recognized forensic
characterization of a crime as “... an abstract scientific concept that appears in forensic science in this very capacity”
[24,317].
The same view towards the nature of a crime’s forensic characterization was shared by E.G. Dzhakishev. In 1989
he defined it as “... an abstract scientific concept, the result of a scientific analysis of a certain type of criminal activity
and generalization of its typical features” [26,115]. This viewpoint was supported by E.E. Dzhakishev as well. In
2001 in his candidate’s research he used the above description of forensics “... to clarify the content of tax crimes
composition, as this ensures purposefulness of an investigation as a form of forensic investigation” [27,13].
The listed versions are detailed during a pre-trial investigation. To do this, an investigator should use forensic
abstraction and a forecasting method to understand the mechanism of committing crimes in various spheres and develop techniques for their disclosure. The results of scientific abstractions of forensic characteristics and the proposed
investigative versions should be implemented in a pre-trial investigation plan. Forensic characteristics and an investigative version will allow to foresee or to predict still not detected facts and connections between them, i.e. they will
form the basis of an investigator’s thinking process and direct his practical activity in a definite way. This determines
practical significance of a thinking model, which is applied in planning during a pre-trial investigation. Planning in
a course of pre-trial investigation of criminal offenses will enable to determine specific objectives of pre-trial investigation through a system of legal objectives, with account of a tactical methods system. In planning a criminal case,
an investigator may address following points: what information is available about the circumstances to be proved;
further investigative actions, operative-search measures and terms of their conduct; list of an investigative action’s
participants and persons contributing to an investigator; forms of interaction with other investigative forces; a list of
case papers and scientific and technical means that may become necessary. In consequence of a pre-trial investigation
plan’s development, an investigator forms a program for conduct of both investigative and other measures. The joint
plan specifies only general actions, activities and sources of information exchange. The information for internal use
only provides a different way of data transferring to an executor, and this will be described below. A pre-trial investigation program, as a calendar plan, should take into account an investigator’s daily personal “burden”. Working time
can be roughly divided into: conduct of investigative actions, adoption of procedural decisions and their registration,
and also spare time. The advanced versions are usually checked by conducting both investigative and operational-search activities, and the results achieved are additionally reflected in an investigation plan.
The main task of an investigation is to establish a crime event and to expose a subject of a crime. Proving a crime
event equals to establishing in a reliable way a subject of a criminal assault, an overall situation, methods, means and
other circumstances of committing a crime provided in the articles of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
In our opinion, it is possible or necessary to include following to the number of circumstances to be proved by
types or groups of criminal offenses:
- whether a criminal offense event took place;
- a way of concealing a criminal offense;
- ways of committing a criminal offense;
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- amount of damage caused by a criminal offense;
- instigators and accomplices of a subject of a criminal offense [40, p.124-126].
One should note and include generally accepted data inherent to criminal cases’ pre-trial investigation involving
those crimes related to various types of criminal offenses into the set of circumstances to be proved.
Thereof can be:
- location, time, and conditions of committing a crime;
- presence of criminal intent;
- in relation to whom these crimes were committed;
- data on a suspect’s identity (place of work, characteristics, previous convictions, motives, methods of crime, role
in a criminal group, etc.);
- information on a criminal group and other persons who participated in a criminal group’s actions (list of participants, their quantity, technical equipment, communication with corrupt elements, specialization);
- data on a victim’s identity, circumstances of contacts with an offender;
- circumstances that contributed to the commission of a criminal offense [40, p.126].
Thus, in a pre-trial investigation of various types and groups of crimes, presence of the foregoing circumstances
is not full. They can be expanded with due regard to a pre-trial investigation of a criminal case, if other conditions for
committing a crime are established.
It should be noted that alongside with knowing the criminal and criminal procedural law norms an investigator
should understand the whole mechanism of various types of human, public, economic, political and state activities
functioning, including criminal unregulated migration flows and others. This will help to establish relationship between the situation and the method of criminal assault, the manner and the subject of encroachment, the means used
by the person, taking into account one’s official position and subsequent role in the commission of a criminal offense.
We would like to emphasize that in a generalized form the analysis of the structure of individual elements of forensic characteristics and their synthesize will allow an investigator to model mentally the occurred criminal event.
In our opinion, this will contribute to development of certain versions, elaboration of a pre-trial investigation plan,
selection of necessary investigative and operational-search actions, and, in general, will lead to success in a pre-trial
investigation and crime disclosure.
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В статье излагается примерное содержание структурных элементов методики досудебного
расследования уголовных правонарушений. Предложения основываются на положениях новых редакций
уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, введенные в действие
с 01 января 2015 года. Рассмотрена методика досудебного расследования уголовных правонарушений,
содержание структурных элементов методики досудебного расследования, криминалистическое
значение досудебного расследования и предупреждение уголовных правонарушений в странах ЕвразЭС.
Ключевые слова: досудебное расследование, уголовные правонарушения, судебная техника, судебная
тактика, судебная методология предварительного следствия по уголовному преступлению.
Мақалада қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеу әдісінің құрылымдық
элементтерінің мәні мазмұндалған. Аталған ұсыныстар 2015 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа
енген Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі және қылмыстық-процестік кодекстерінің
жаңа редакциясының ережелеріне негізделген. ЕуразЭО елдерінде қылмыстық құқық бұзушылықтарды
алдын алу мен сотқа дейінгі тергеудің криминалистикалық мағынасы, сотқа дейінгі тергеу әдісінің
құрылымдық элементтерінің мазмұны, қылмыстық құқық бұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеудің
әдісі қарастырылған.
Түйін сөздер: сотқа дейінгі тергеп-тексеру, қылмыстық құқық бұзушылықтар, сот техникасы, сот
тактикасы, қылмыстар бойынша алдын ала тергеудің сот әдістемесі.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В КАЗАХСТАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВАЯ
ОСНОВА И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

В настоящей статье рассматривается институционально-правовая основа общественного контроля в Казахстане
и приводится зарубежный опыт в реализации данного института. На основе анализа действующей системы
общественного контроля и проблем ее реализации автором приводятся меры по их разрешению.
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Конституцией Республики Казахстан установлены основополагающие нормы и принципы, гарантирующие
участие граждан в процессе принятия общественно значимых решений.
Так, одним из основополагающих принципов деятельности Республики является решение наиболее
важных вопросов государственной жизни демократическими методами. Основной Закон определяет
народ единственным источником государственной власти, которая осуществляется непосредственно через
республиканский референдум и свободные выборы, а также делегирование своей власти государственным
органам.
Таким образом, государственные органы осуществляют полномочия, проистекающие напрямую из власти
народа. Поэтому народ, представляющий каждого гражданина страны, наделен неотъемлемым правом
участвовать в деятельности государственных органов и влиять на принимаемые ими решения.
Одним из наиболее эффективных механизмов участия граждан в процессе принятия решений, наряду
с выборами и референдумом, является институт общественного контроля. Кроме того, его отличительной
особенностью является способность выступать надежным средством противодействия коррупции и
различного рода злоупотребления властными полномочиями.
Общественный контроль является свойством гражданского общества и выступает в качестве одной из
его основных функций. Посредством осуществления общественного контроля формируются стандарты
правомерной деятельности как самого общества, так и отдельных его индивидов, групп и институтов.
Основными признаками общественного контроля являются следующие [1, с.106]:
Во-первых, он выступает в качестве формы управления обществом и отдельными его институтами (труд,
государственные услуги, социальное обеспечение, социальная и юридическая ответственность и др.).
Во-вторых, общественный контроль представляет собой важное средство обеспечения баланса интересов
различных социальных групп и недопущения конфликтов данных интересов (например, на религиозной
основе).
В-третьих, является методом координации и объединения усилий общества для решения неотложных задач
(деятельность общественных объединений, федеральной и региональных общественных палат и выработка
ими практических рекомендаций властям).
В-четвертых, общественный контроль выступает в качестве гаранта исполнения социальных норм, т. к.
позволяет выявить нарушителей и разработать механизм привлечения их к общественной ответственности,
начиная с общественного порицания и заканчивая правовой ответственностью, которая может выразиться
в применении к правонарушителям мер принудительного характера (например, по итогам рассмотрения
обращений граждан в государственные органы и органы местного самоуправления). Общественный контроль
помогает выявить факты грубых, систематических, массовых нарушений прав человека. В то же время,
данный контроль, как правило, неэффективен для сбора доказательной базы. В таких случаях необходимо
проведение дополнительного расследования с применением специальных методов.
Зарубежный опыт
Зарубежный опыт свидетельствует об исторически апробированных правовых и культурных основаниях
общественного контроля, включающих, в первую очередь, принципы прозрачности публичной власти и
широкого участия граждан в государственном управлении[2]. В США и странах Европы они законодательно
обеспечиваются государством специальными актами о раскрытии информации, о контроле со стороны
гражданских НКО, советов, комитетов при органах исполнительной власти. Важную роль играют волонтерские
движения, общественные инициативы, голосования, обсуждения, петиции, экспертизы и журналистские
расследования. Все большее признание получают в мировом сообществе интернет-проекты общественного
контроля. Например, на сайте Белого Дома США есть раздел, посвященный петициям – Wethepeople [3].
В Европейском Союзе сложились четыре основных формы общественного контроля:
1) опросы общественного мнения, подписание петиций и предложений от общественных объединений,
182

№ 5 (120) 2017
союзов и др. Например, с мая 2012 действует «Европейская гражданская инициатива» (The European
Citizens Initiative), отправляющая на рассмотрение Еврокомиссии петицию, организационное или правовое
предложение. Условие - их поддержка не менее чем одним миллионом граждан ЕС, представляющих, по
крайней мере, одну четверть государств ЕС, в области, где государства-участники имеют полномочия на
общеевропейском уровне. После Комиссия либо принимает, либо отклоняет внесенное предложение. На
настоящий момент количество одобренных проектов существенно превосходит отклоненные. В первый раз
миллион подписей был собран в марте 2013 года на проект «Право на воду», требующий включить воду и
канализацию в число прав человека» [4].
2) общественные консультации, обсуждающие, комментирующие и оценивающие правительственные
или муниципальные проекты. Они могут быть инициированы как чиновниками, так и самими гражданами,
желающими, чтоб их мнение было учтено. Общественные консультации могут проходить в форме открытой
общественной встречи всех заинтересованных сторон, в виде закрытого слушания с участием представителей
общественности, в письменном виде или в Интернете.
3) В последние годы в западной политической и управленческой практике все большее распространение
приобретает такая форма реализации общественного контроля как коллаборации (ситуативные совместные
действия) в Интернете. Не знакомые друг с другом граждане обсуждают и предлагают различные оценки,
предложения и решения. Коллаборации требуют открытости по отношению к другим пользователям
используемой информации, в то же время не подразумевает коллективного и компромиссного решения
- они не усредняют, они агрегирует, создавая решение людьми, самостоятельно приходящими к выводам,
полагающимися на собственную информацию.
Как системная процедура, коллаборация требует определенных условий: наличие системы, выигрывающей
от коллективного интеллекта, достаточного количества активистов с необходимыми компетенциями и
значимыми мотивациями, прозрачности обсуждения.
Коллаборация не подменяет участие (партиципацию) как реализацию общественного контроля над
государством. Это общественный контроль в целях оптимального решения проблем самого общества.
Достоинство коллаборативных решений - в их применимости к проблемам любого типа и содержания
в обществе Интернета, в их открытости и динамичности. Встающие сегодня перед органами власти
социальные задачи зачастую слишком сложны и объемны для решения их одним ведомством или агентством.
Коллаборация же, объединяя неограниченное число специалистов, делает решение проблем более простым,
эффективным и дешевым. Помогая, в рамках системы публичного управления эффективно решать задачи,
она еще и вовлекает массы в решение общественных (государственных) задач, делает их одновременно и
субъектом, и объектом общественного контроля, требует мотивации участия, и является ее источником.
Социальные сети связывают пользователей наличием особенной мотивации для принятия коллективных
решений, объединением вокруг задач, требующих политического и социального решения. События последних
лет ясно показали важную роль коллабораций в критические моменты политической жизни (выборы,
революции и т.д.) Сети волонтеров, группы помощи и т.п. могут серьезно влиять на социальные процессы [4].
4) дискуссионные площадки и форумы (конференции, гражданские жюри т.п.), предназначенные
для совместного принятия решений по разнообразным политическим вопросам представителями
общественности, экспертами и чиновниками. Примером служит ресурс Your voice in Europe, который
показывает, каким образом можно принять участие в формировании политики Европейского Союза [5]. Опыт
развития общественных обсуждений в Западной Европе и США показывает, что с их помощью значительно
повышается аргументированность решений, в том числе при отклонении проектов;
5) интерактивный диалог через социальные сети между общественными организациями и органами власти
различного рода. Хорошим примером здесь может служить Европейская сеть по информации и надзору
за окружающей средой, представляющая из себя партнерскую сеть из экспертов 39 государств, около 300
национальных агентств по охране окружающей среды, в том числе и отдельных граждан.
6) В ряде государств происходит институциализация деятельности общественных советов при органах
власти. Все большее распространение приобретают организации, подобные российской Общественной
палате. Ее аналоги существует во многих странах: во Франции - Социальный и экономический совет,
состоящий из представителей различных профессиональных групп, в Голландии, в Австрии, в Узбекистане
создан Общественный фонд поддержки НКО и иных институтов гражданского общества, Общественный
совет в Армении [6, с. 275–277].
В Европе, как правило, общественные законодательные инициативы реализуется через референдумы,
преимущественно на региональном уровне, реже - на национальном уровне или по узкоспециализированным
вопросам. Например, Швейцария активно использует данную форму: с 1848 года по 2008 год было проведено
162 референдума на федеральном уровне. Действенной формой общественного контроля являются
журналистские расследования, особенно в США. Показав высокую результативность, журналистские
расследования переросли в обычную практику СМИ. Так, разоблачения журналистов сыграли значительную
роль в борьбе с коррупцией в Италии в конце 1980-х – начале 1990-х годов.
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Широкое распространение в качестве форм общественного контроля во многих странах по-прежнему
имеют традиционные публичные гражданские акции, такие как собрания, митинги, демонстрации,
пикетирования, забастовки и т.п.
Важнейшими формами общественного контроля признаны институты отзыва и отстранения от должности
чиновников и депутатов, роспуска органов публичной власти.
За рубежом набирает популярность гражданское вето, или аброгативный референдум. Гражданское
вето – институт непосредственной демократии, дающий гражданам возможность отклонять принимаемые
представительным органом публичной власти правовые акты, их отдельные положения путем голосования
на референдуме[7, с. 240].
Считаем вышеприведенные примеры реализации общественного контроля вполне уместными для
использования и в Казахстане, к тому же некоторые из них активно используются посредством Интернетресурсов. Вместе с тем, стоит отметить, что Казахстан развивается по пути институционализации
общественного контроля, и сегодня накоплен значительный опыт в законодательном обеспечении
общественного контроля.
Опыт Республики Казахстан
Законодательство Казахстана (статья 17 Закона РК «Об общественных советах») под общественным
контролем понимает деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в формах
общественного мониторинга, общественного слушания, общественной экспертизы и заслушивания отчета о
результатах работы государственного органа, направленная на защиту общественных интересов. Субъектом
общественного контроля являются общественные советы, некоммерческие организации и граждане по
поручению общественных советов.
В Республике Казахстан в настоящее время сформирована эффективная институционально-правовая
основа для практической реализации института общественного контроля. Большую роль в этом сыграл
План Нации – 100 конкретных шагов Главы Государства, а именно, пятая реформа, направленная на
формирование транспарентного и подотчетного государства. Внедрена новая система оценки работы органов
государственного управления, которая базируется на принципах обязательности внешнего независимого
аудита, публичности, обратной связи с обществом, персональной ответственности руководителей.
1. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года № 383-V «Об общественных
советах» этот институт получил новые эффективные инструменты общественного контроля. Общественные
советы являются автономными и самостоятельными. Закон четко предписывает, чтобы количество
представителей гражданского общества в Общественном совете составляло не менее двух третей от общего
числа его членов.
Рекомендации общественных советов являются обязательными для рассмотрения государственными
органами.
Общественные советы наделены широким кругом полномочий:
1) обсуждение проектов бюджетных программ администратора бюджетных программ, проектов
стратегических планов или программ развития территорий, проектов государственных и правительственных
программ;
2) обсуждение выполнения бюджетных программ администратора бюджетных программ, стратегических
планов или программ развития территорий, государственных и правительственных программ;
3) обсуждение отчетов исполнительных органов о достижении целевых индикаторов;
4) обсуждение отчетов администратора бюджетных программ о реализации бюджетных программ, об
исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), о поступлении и
расходовании денег от благотворительности;
5) участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод
и обязанностей граждан;
6) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам совершенствования
государственного управления и организации прозрачной работы государственного аппарата, включая
соблюдение норм служебной этики;
7) разработка и внесение в государственные органы предложений по совершенствованию законодательства
Республики Казахстан и другие.
Закон определяет формы общественного контроля: общественный мониторинг, общественное слушание,
общественная экспертиза и заслушивание отчета о результатах работы государственного органа
Общественным мониторингом является процедура общественного контроля, представляющая собой
наблюдение со стороны субъектов общественного контроля за деятельностью государственных органов.
Под общественным слушанием понимается процедура общественного контроля, осуществляемая
посредством проведения собрания для публичного обсуждения вопросов, предусмотренных подпунктами
1), 5) и 6) пункта 1 статьи 5 Закона «Об общественных советах», а также общественно значимых решений
государственных органов по вопросу их соответствия общественным интересам.
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Общественная экспертиза – это процедура общественного контроля, основанная на использовании
субъектами общественного контроля специальных знаний и (или) опыта для исследования, анализа и оценки
на предмет соблюдения общественных интересов по сохранению благоприятной для жизни и здоровья
граждан окружающей среды, а также исключению факторов, оказывающих негативное воздействие на
обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов.
Заслушивание отчета о результатах работы государственного органа является процедурой общественного
контроля и представляет собой публичное обсуждение на заседании Общественного совета результатов
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц по
вопросам, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 5 Закона «Об общественных советах».
К настоящему времени Общественные советы созданы при всех министерствах, центральных
исполнительных органах, не входящих в состав Правительства РК, органах, непосредственно подчиненных
и подотчетных Президенту РК, а также органах местного государственного управления по вопросам их
компетенции, за исключением государственных органов, указанных в п.1 статьи 1 Закона «Об общественных
советах».
2. С 2013 года создана и функционирует Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«Атамекен» (далее - НПП РК), в соответствии с Законом РК от 4 июля 2013 года № 129-V. НПП РК
законодательно наделена полномочиями по разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов и
международных договоров РК, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства.
Статья 51 Закона РК «О правовых актах» наделяет НПП РК правом общественного мониторинга
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства. Результаты
общественного мониторинга ежегодно размещаются на официальном интернет-ресурсе НПП РК.
Статья 10 Закона РК «О Национальной палате предпринимателей» предусматривает функции НПП РК в
сфере общественного мониторинга. Помимо общественного мониторинга, НПП РК:
1) вносит в Правительство РК предложения по совершенствованию деятельности центральных и местных
государственных органов по вопросам предпринимательства;
2) участвует в проведении оценки эффективности корпоративного управления в контролируемых
государством акционерных обществах.
3) на регулярной основе осуществляет подготовку и ведение независимого рейтинга «Деловой климат».
4) обеспечивает информацией общество и государство о состоянии предпринимательской активности
путем подготовки и опубликования ежегодного национального доклада о состоянии предпринимательской
активности в РК.
5) на регулярной основе проводит сбор, обобщение и анализ информации о соблюдении
государственными органами и (или) государственными служащими прав и законных интересов субъектов
предпринимательства. Результаты проведенного анализа направляются в Правительство РК и (или)
уполномоченным государственным органам. Результаты проведенного анализа по итогам за год вносятся на
рассмотрение Президента РК в составе ежегодного национального доклада о состоянии предпринимательской
активности в РК.
3. В республике сложилась система уполномоченных (омбудсменов), которые выполняют роль
общественных комиссаров, наделенных законодательными функциями по защите прав и интересов, как
каждого гражданина, так и определенного круга граждан.
В первую очередь, следует назвать Уполномоченного по правам человека. Данная должность введена
Указом Президента РК от 19 сентября 2002 года N947. В соответствии с законодательством, Омбудсмен
назначается Президентом РК после консультаций с Комитетами Парламента РК. Данная процедура отображает
высокий общественно-политический статус Омбудсмена в РК и обеспечивает участие и Президента РК, и
Парламента РК в процедуре обсуждения и назначения Омбудсмена. Срок действия полномочий Омбудсмена
зафиксирован в законодательстве и составляет пять лет, что рассматривается как одна из гарантий его
независимости. Полномочия Омбудсмена могут быть досрочно прекращены только Президентом РК и только
в случаях, зафиксированных в законодательстве[8].
Омбудсмен осуществляет наблюдение за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и наделен в
пределах своей компетенции полномочиями принимать меры по восстановлению нарушенных прав и свобод
человека и гражданина, а именно:
1) запрашивать от должностных лиц и организаций необходимые для рассмотрения жалобы сведения�;
2) на безотлагательный прием руководителями и другими должностными лицами государственных
органов, иных организаций;
3) по результатам рассмотрения жалоб граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
при получении иным путем информации о нарушениях их прав и свобод обращаться к палатам Парламента с
предложением провести по этим вопросам парламентские слушания;
4) по предъявлению служебного удостоверения входить и находиться на территории и в помещениях
государственных органов и организаций, в том числе воинских частях и соединениях, а также посещать места
лишения свободы, встречаться и беседовать с лицами, содержащимися в них;
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5) обращаться к уполномоченным государственным органам или должностным лицам с ходатайством о
возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении
должностного лица, нарушившего права и свободы человека и гражданина;
6) публиковать в средствах массовой информации официальные сообщения по результатам проведенных
проверок.
Следующим важным институтом в системе уполномоченных (омбудсменов) является Уполномоченный
по правам ребенка.
Данная должность учреждена Указ Президента РК от 10 февраля 2016 года № 192. В целях обеспечения
защиты прав и законных интересов детей Уполномоченный по правам ребенка наделен следующими
полномочиями[9]:
1) рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав, свобод и законных интересов ребенка, и жалобы
на решения или действия (бездействие) государственных центральных и местных исполнительных органов и
организаций, предприятий, их должностных лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка;
2) оказывает содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав, свобод и
законных интересов ребенка;
3) вырабатывает и вносит в Правительство РК рекомендации по совершенствованию законодательства РК;
4) имеет беспрепятственный доступ к государственным органам и организациям систем образования,
здравоохранения и социальной защиты населения, обороны, культуры и спорта, а также учреждениям
уголовно-исполнительной системы, где содержатся несовершеннолетние;
5) имеет беспрепятственный доступ к документам государственных и общественных институтов,
занимающихся правами детей.
Наконец, другим не менее важным институтом является Уполномоченный по защите прав предпринимателей
(бизнес-омбудсман) [10].
29 декабря 2014 года Закон «О Национальной палате предпринимателей РК» дополнен нормами о
правовом статусе, функциях, порядке назначения и обязанностях Бизнес-омбудсмена, а также об организации
его деятельности.
1 января 2016 года введен в действие Предпринимательский кодекс, глава 28 которого подробно раскрывает
правовой статус Бизнес-омбудсмена.
Бизнес-омбудсмен – абсолютно новый институт для Казахстана. Его высокий статус и широкие полномочия
позволяют гораздо эффективнее бороться с системными проблемами казахстанского бизнеса, произволом
чиновников и несовершенством законодательства.
Согласно статье 26-1 Закона «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» правовой
статус Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана определяется Предпринимательским
кодексом. Его деятельность обеспечивается НПП РК.
Бизнес-омбудсмен наделен широкими полномочиями:
1) вносить в государственные органы предложения по защите прав предпринимателей, а также
рекомендации по приостановлению подзаконных нормативных правовых актов;
2) направлять в государственные органы (должностным лицам), действиями (бездействием) которых
нарушены права и законные интересы субъектов предпринимательства, рекомендации относительно мер для
восстановления нарушенных прав, в том числе привлечения лиц, виновных в нарушении прав и законных
интересов субъектов предпринимательства, к ответственности;
3) в случае несогласия с мнением госорганов он может направлять ходатайства в органы прокуратуры в
целях дальнейшего восстановления нарушенных прав предпринимателей;
4) запрашивать у государственных органов (должностных лиц) информацию, документы и материалы,
затрагивающие права и обязанности субъектов предпринимательства, за исключением сведений,
составляющих государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
5) подавать иски в суд от лица бизнес-сообщества;
6) принимать иные законные меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных
интересов субъектов предпринимательства.
4. Институт общественного контроля применяется в трудовых отношениях.
Ранее действовавший Трудовой кодекс РК 2007 года содержал главу 40 «Общественный контроль за
соблюдением трудового законодательства», в соответствии с которым общественный контроль в области
безопасности и охраны труда в организации осуществлял общественный инспектор по охране труда,
избираемый профсоюзным комитетом организации, а при отсутствии профессионального союза - общим
собранием (конференцией) работников. Республиканское, отраслевые, региональные объединения работников
осуществляли общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в организациях при
условии закрепления такого права в соглашениях и коллективных договорах.
В действующем Трудовом кодексе РК 2015 года статья 155 «Общественный контроль за соблюдением
трудового законодательства РК» ограничена лишь положением о том, что республиканские и отраслевые
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объединения работников осуществляют общественный контроль за соблюдением трудового законодательства
Республики Казахстан на условиях и в порядке, закрепленных в соглашениях и коллективных договорах.
В этой связи считаем недостатком действующего Трудового кодекса ослабление позиций общественного
контроля и ограничение круга субъектов, его осуществляющих.
Необходимо усиливать роль профсоюзов в осуществлении общественного контроля за соблюдением
трудового законодательства.
Так, в настоящее время в Казахстане наблюдается явный дисбаланс в реализации института
общественного контроля, в сторону объединений работодателей. При этом ущемляются права и законные
интересы работников и профессиональных союзов.
В соответствии с пп.11) п.1 статьи 16 Закона «О профессиональных союзах», профсоюзы имеют право
участвовать в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социальные права и
интересы граждан. Однако для реализации данного права отсутствует в законодательстве корреспондирующая
обязанность государственных органов привлекать к разработке на «нулевой стадии» и обсуждении проектов
нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социальные права и интересы граждан.
Согласно п.1 статьи 18 Закона РК «О правовых актах», в разработке нормативных правовых актов,
затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, обязательно участие представителей
НПП РК и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства. В данном законе
отсутствует норма, предусматривающая обязательное участие Федерации профсоюзов РК и объединений
профсоюзов в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социальные права и
интересы граждан, и соответствующую обязательную экспертизу.
Данное положение дел является дискриминирующим права и законные интересы представителей
работников в лице профсоюзов и их объединений.
Статьей 19 Закона «О профессиональных союзах», закреплены формы участия профсоюзов в социальном
партнерстве. Однако в указанном перечне отсутствует такая форма защиты социальных и трудовых прав
граждан, как общественные слушания. Так, в Законе РК «О НПП РК», установлено право НПП РК проводить
общественные слушания по вопросам предпринимательства с участием депутатов Парламента РК и местных
представительных органов, представителей государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, субъектов предпринимательства, средств массовой информации (п.3 статьи 9 Закона).
Одной из форм защиты социальных и трудовых прав граждан является общественный мониторинг
нормативных правовых актов. Согласно статье 51 Закона РК «О правовых актах», НПП РК проводит
общественный мониторинг нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного
предпринимательства. Предлагается аналогичную норму предусмотреть в Законе«О профессиональных
союзах» по отношению к Федерации профсоюзов и объединений профсоюзов в части общественного
мониторинга нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые и социальные права и интересы
граждан.
На основании вышеизложенного, предлагается принять ряд поправок в законодательство РК,
направленных на обеспечение баланса интересов при реализации общественного контроля в осуществлении
социально-экономической политики:
1. Обеспечить обязательную экспертизу проектов нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые
и социальные права и интересы граждан, республиканскими объединениями профсоюзов и профсоюзных
организаций (с соответствующими поправками в Закон РК «О правовых актах»).
2. Предусмотреть право республиканских и территориальных объединений профсоюзов инициировать
общественные слушания по вопросам, затрагивающим трудовые и социальные права и интересы граждан:
- на республиканском уровне – республиканскими объединениями профсоюзов и профсоюзных
организаций с участием депутатов Парламента и местных представительных органов, представителей
государственных органов, органов местного самоуправления, объединений субъектов предпринимательства
(работодателей), организаций, субъектов предпринимательства, средств массовой информации;
- на территориальном уровне – территориальными объединениями профсоюзов и профсоюзных организаций
участием местных представительных органов, представителей государственных органов, органов местного
самоуправления, объединений субъектов предпринимательства (работодателей), организаций, субъектов
предпринимательства, средств массовой информации.
3. Предусмотреть в Законе «О профессиональных союзах» право республиканских и территориальных
объединений профсоюзов осуществлять общественный мониторинг нормативных правовых актов,
затрагивающих трудовые и социальные права и интересы граждан.
4. Ввести в состав управляющего органа Единого накопительного пенсионного фонда РК, Фонда
социального страхования и Фонда медицинского страхования представителей республиканских объединений
работодателей и профсоюзов с целью обеспечения прозрачности и подотчетности в использовании
пенсионных и иных социальных отчислений работников и работодателей.
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1.

Мақалада Қазақстандағы қоғамдық бақылаудың институционалдық- құқықтық негіздері
қарастырылады және осы институттың жүзеге асырылуының шетелдік тәжірибесі анықталады.
Қоғамдық бақылаудың қолданыстағы жүйесін және оның жүзеге асырылуының проблемаларын талдау
негізінде автор оларды шешу үшін іс-шаралар ұсынады.
Түйін сөздер: қоғамдық бақылау, қоғамдық кеңестер, омбудсмен, кәсіподақтар, коллаборация
There is institutional and legal fundamentals of public control in Kazakhstan considered and foreign experience
in this institute’s realization are provided within the present article. Based on the analysis of the current system, of
public control and the problems of its realization author proposes measures for their resolving.
Key words: public control, public councils, ombudsmen, trade-unions, collaboration
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА МЫСЛЕЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена изучению влияния образа мыслей на эмоциональную стабильность личности. Авторами
было изучено влияние ментальных ресурсов на эмоциональную стабильность личности. Ментальные ресурсы
авторами понимаются как психические свойства, системы представлений человека о мире и себе. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что ментальные ресурсы могут быть фактором эмоциональной
стабильности и играют большую роль в формировании эмоциональной стабильности личности.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональная стабильность, эмоциональный интеллект, смысло-жизненные
ориентации.
Современная нестабильная, кризисная ситуация в Казахстане и во всем мире предъявляет особые
требования к каждому человеку. Однако одни люди, несмотря на кризисные жизненные ситуации остаются
жизнестойкими и стрессоустойчивыми, в то время как другие – становятся сломленными. В этом контексте
проблема эмоциональной стабильности в современных условиях жизни приобретает особую актуальность
в связи с ростом психологической напряженности. Одним из самых важных инструментов эмоциональной
стабильности является эмоциональный интеллект. По научному определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука,
эмоциональный интеллект, «является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё
влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и слабые
стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным» [1].
Значительный интерес также представляет проблема ресурсов, позволяющих человеку демонстрировать
высокие достижения, успешно справляться с требованиями жизни. Именно ресурсы, рассматриваемые как
«позитивные черты личности» (М.Е.Р. Seligman, М. Csikszentmihalyi, 2000), существенно расширяют возможности человека, делают его более успешным, жизнестойким (С.А. Хазова), эмоционально стабильным,
обеспечивают эффективность совладающего поведения (S. Folkman, S.E. Hobfoll, R.Lasarus, K.B. Matheny,
В.А. Бодров, Л.И. Дементий, Т.Л. Крюкова, Е.А. Петрова) [2].
Необходимо отметить, что в когнитивной психологии и психологии интеллекта были выделены такие
ресурсы, как: «когнитивный ресурс» (В.Н. Дружинин, Н.Б. Горюнова), «интеллектуальный ресурс» (М.А.
Холодная), «интеллектуально-личностный потенциал» (Т.В. Корнилова), которые обеспечивают не только
решение интеллектуальных задач, но также участвуют в регуляции жизнедеятельности вообще, в ситуациях
социальных взаимодействий и при решении жизненных трудностей (C.S.Carver, H. Gardner, M.F. Scheier, А.А.
Алексапольский, Т.В. Корнилова, М.А. Холодная и др.) [2].
Роль интеллектуальных способностей в выборе стратегий целенаправленного поведения человека,
позволяющих справиться с трудной жизненной ситуацией доказана многими учеными (А.А. Алексапольский,
Т.В. Гущина, Т.В. Когнилова, С.А. Хазова, М.А. Холодная).
Большой интерес для авторов в этом аспекте представляет ментальное развитие человека: умственное развитие,
изменения в образе мыслей, совокупности умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному
челловеку или общественной группе [3]. В связи с этим возник интерес к изучению ментальных ресурсов
личности в аспекте эмоциональной стабильности: могут ли ментальные ресурсы личности быть фактором
эмоциональной стабильности? Какова роль ментальных ресурсов в формировании эмоциональной стабильности?

Целью данного исследования было изучение влияния ментальных ресурсов на эмоциональную
стабильность личности. Мы исходили из понимания ментального ресурса как психического свойства, системы
представлений человека о мире и себе (Хазова С.А.). Мы предположили, что если выявить особенности системы
представлений человека о мире и себе, то это позволит определить уровень эмоциональной стабильности/
нестабильности и особенности влияния ментальных ресурсов на эмоциональную стабильность личности.
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Выборку исследования составили студенты Павлодарского государственного педагогического института.
В исследовании приняли участие 118 студентов: 76 девушек и 42 юноши в возрасте от 17 до 25 лет.
Мы использовали: испанскую версию теста эмоционального интеллекта (TMMS; Femandez – Berrocal,
Extremera, & Ramos, 2004); тест на стрессоустойчивость; тест смысложизненных ориентаций Леонтьева Д.
А. [4].
Для выявления и расчета корреляционных связей мы использовали критерий r - Spearman. Обработка
результатов проводилась с помощью статистического пакета программы «Statistika 8.0».
Результаты нашего исследования представлены на рисунках 1-5, из которых мы видим показатели стрессоустойчивости и чувствительности к стрессам, а также различия в критериях эмоционального интеллекта
(Attention, Clarity, Repair) среди студентов.

Рисунок 1 – Средние значения показателей эмоционального интеллекта
По результатамм исследования было выявлено, что уровень эмоционального интеллекта (см. рисунок 1)
и его критерии у студентов выражены в норме (24-34 балла), т.e. студенты адекватно выражают свои чувства;
понимают свои собственные эмоции и эмоции окружающих; могут регулировать и изменять свои эмоциональные состояния (например с отрицательных на положительные).
Результаты статистических вычислений показали положительную корреляционную связь между критериями эмоционального интеллекта (Attention, Clarity, Repair) (0,201; 0,264; 0,509; р < 0,05).

Рисунок 2 – Уровень постоянного стресса за последние три года у студентов, %
Уровень постоянного стресса (см. рисунок 2) у студентов за последние три года изменился следующим
образом: «не изменился» (24,6%), «значительно уменьшился» (21,2%), «незначительно уменьшился» (20,3%),
«незначительно возрос» (17%), «значительно увеличился» (16,9%).
Эти данные подтверждаются тем, что, во-первых, базовый показатель стрессоустойчивости у 50%
студентов выражен выше среднего (см. рисунок 3). То есть это позволяет им переносить значительные
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки) более легко и эмоционально стабильно,
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в то время как 22% студентов переносят подобные нагрузки достаточно сложно, поскольку имеют низкий
уровень стрессоустойчивости.

Рисунок 3 - Базовый показатель стрессоустойчивости студентов, %
Во-вторых, низкий уровень показателя динамической чувствительности к стрессам выражен у 64,5% студентов (см. рисунок 4). Это позволяет студентам сопротивляться стрессам с помощью адекватного поведения
и находить конструктивные способы преодоления стрессов, переживать их достаточно легко, в то время как
6,9% студентов имеют высокий уровень чувствительности к стрессам.

Рисунок 4 - Показатель динамической чувствительности к стрессам, %
Результаты статистических вычислений подтвердили полученные данные и показали положительную корреляционную связь между уровнем постоянного стресса и показателем динамической чувствительности к
стрессам (0,902; р < 0,05).

Рисунок 5 – Критерии чувствительности к стрессам (средние значения)
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Среди критериев чувствительности к стрессам (см. рисунок 5) у студентов наибольшее значение имеют
критерии «повышенная реакция на обстоятельства, на которые человек не может повлиять» (30,6%) и
«склонность все излишне усложнять, что может приводить к стрессам» (23,4%). Наименьшее значение
имеют критерии «предрасположенность к психосоматическим заболеваниям» (18,5%) и «деструктивные
способы преодоления стрессов» (17,6).
Результаты статистических вычислений показали положительную корреляционную связь между критериями чувствительности к стрессам и отрицательную корреляционную связь между критериями чувствительности к стрессам и критериями эмоционального интеллекта. (0,613; 0,523; 0,667; 0,217; 0,278; р < 0,05).
По тесту смысложизненных ориентаций Леонтьева Д. А. мы определили, что 64,5% студентов
целеустремлены, имеют осмысленные цели в жизни, в то время как остальные живут «одним днем». У
16,9% студентов из 64,5% жизненные планы не имеют реальной опоры в настоящем. 20,3% студентов
неудовлетворены своей жизнью в настоящем. 50% студентов воспринимают свою жизнь как интересную и
эмоционально насыщенную. 30,6% студентов не удовлетворены прожитой частью жизни. 59,3% студентов
считают себя сильной личностью, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою
жизнь в соответствии со своими целями. 30,6% студентов не верят в свои силы, не контролируют события
собственной жизни. 60,2% студентов убеждены, что человеку дано контролировать свою жизнь, принимать
решения. 20,3% студентов убеждены в том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю.
Результаты статистических вычислений показали, что критерии эмоционального интеллекта (Attention,
Clarity) и базовый показатель стрессоустойчивости положительно коррелируют с критериями «цели в жизни», «интерес и эмоциональная насыщенность жизни» (0,698; 0,670; 0,506; 0,508; 0,545; 0,460; 0,306; 0,394;
р < 0,05); показатель динамической чувствительности к стрессам, способность сопротивляться стресам положительно коррелируют с критериями «локус контроля - Я», «локус контроля - жизнь» (0,358; 0,433; 0,471;
0,418; р < 0,05); критерии чувствительности к стрессам отрицательно коррелируют с критериями «цели в
жизни», «интерес и эмоциональная насыщенность жизни», «локус контроля - Я», «локус контроля - жизнь»
(-0,197; -0,232; -0,453; -0,232;
-0,011; -0,014; -0,043; -0,302; -0,477; -0,368; -0,423; -0,315; р < 0,05).
В данном исследовании мы попытались изучить ментальные ресурсы личности как фактор
эмоциональной стабильности, чтобы определить, могут ли ментальные ресурсы личности быть фактором
эмоциональной стабильности и какова роль ментальных ресурсов в формировании эмоциональной
стабильности.
Исследование показало, что студенты (на примере нашей выборки):
- могут выражать, понимать и изменять свои эмоциональные состояния. Можем предположить (на примере нашей выборки), что эмоции не являются фактором, затрудняющим межличностное взаимодействие
между представителями различных культур;
- могут переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки;
- могут сопротивляться стрессам с помощью адекватного поведения и находить конструктивные
способы преодоления стрессов, переживать их достаточно легко;
- целеустремлены, воспринимают свою жизнь как интересную и эмоционально насыщенную, считают
себя сильной личностью, обладающей достаточной свободой выбора;
- неудовлетворены своей жизнью, как в прошлом, так и в настоящем, не верят в свои силы, не контролируют события собственной жизни;
- имеют повышенную реакцию на обстоятельства и склонность все излишне усложнять, что может
приводить к стрессам.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что ментальные ресурсы могут
быть фактором эмоциональной стабильности и играют большую роль в формировании эмоциональной
стабильности личности, если рассматривать их как образ мыслей, совокупность умственных навыков
и духовных установок. Но в то же время остается открытым вопрос о влиянии на эмоциональную
стабильность личности когнитивных и интеллектуальных ресурсов, интеллектуальных способностей при
выборе стратегий целенаправленного поведения человека.
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Бұл мақала жеке тұлғаның эмоционалдық тұрақтылығына ойдың бейнелерінің әсер етуін зерттеуге
арналған. Авторлар тұлғаның эмоционалдық тұрақтылығына менталдық ресурстарының әсер тетуін
зерттеген. Авторлар менталды ресурстарды адамның әлем мен өзін елестету жүйесі ретіндегі психикалық
қасиеттер деп түсіндіреді. Алынған нәтижелер менталды ресурстар жеке тұлғаның эмоционалды
тұрақтылығының факторы болып табылатының көрсетті және жеке тұлғаның эмоционалдық
тұрақтылығының қалыптасыунда үлкен рөл атқарады.
Кілттік сөздер: эмоциялар, эмоционалдық тұрақтылық, эмоционалдық интеллект, мағыналы-өмірлік
бағдарлар.
The article is devoted to the study of the influence of the way of thinking on the emotional stability of the personality.
The authors studied the influence of mental resources on emotional stability of the personality. Mental resources are
understood by authors as psychic properties, systems of human representations about the world and themselves. The
obtained results show that mental resources can be a factor of emotional stability and play a big role in the formation
of emotional stability of the personality, if we consider them as a way of thinking, a set of mental skills and spiritual
attitudes.
Keywords: emotions, emotional stability, emotional intelligence, meaning-life orientations
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И
БОЯЗНИ НЕУДАЧИ У СТУДЕнтов

Статья посвящена изучению влияния эмоционального интеллекта на мотив достижения успеха и боязни
неудачи у студентов. Авторами были изучены мотивация студентов, уровень мотива достижения и мотива
боязни неудачи у студентов, эмоциональный интеллект и его критерии. Данное исследование проводилось
со студентами 1 – 4-ых курсов павлодарского государственного педагогического института, в котором
приняли участие 100 человек в возрасте от 17 до 22 лет.
Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, мотивация, мотив достижения успеха и боязни
неудачи
Эмоции – это особый класс субъективных психологических состояний, отражающихся в форме
непосредственных переживаний, ощущений приятного или не приятного отношения человека к миру и
людям, процесс и результаты его практической деятельности [1]. Под эмоциями или эмоциональными
переживаниями обычно подразумеваются самые разные человеческие реакции - от сильных взрывов страсти
до тонких оттенков настроения.
В эмоциональных процессах условия и задачи студентов отражаются своеобразным образом, его отношением
к ним, ко всему, что он знает и делает с тем, что происходит вокруг него. Эмоции, чувства молодого человека
обогащают его внутренний мир, делают его восприятие ярким и информативным, стимулируют активность,
преодолевают трудности. Любое переживание - это оценка процесса удовлетворения любой потребности
человека. В деятельности студента не исключено эмоциональное напряжение в сложных ситуациях. Это
вызвано ситуацией оценки (экзамена), необычными условиями, повышенной ответственностью, тяжелым
умственным стрессом, переутомлением, экстремальным напряжением сил.
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Ориентация на достижение предполагает, что у каждого человека есть мотивация к успеху и предотвращение
неудачи. Мотив достижения связан с производительным выполнением деятельности, и мотивом избежать
отказа является тревожное и защитное поведение. Мотивация достижения - это, прежде всего, стремление
к успеху, высокие результаты в своей деятельности. И если человек стремится достичь успеха, высоких
результатов, то у него есть достаточно сильная мотивация для достижения. Некоторые считают успех слишком
важным, для других - менее важным. В зависимости от этого человек определяет род и интенсивность своих
занятий [2].

Впервые мотив достижения как устойчивой личностной характеристики был определен в классификации Г.
Мюррея в 1938 г. и понимался как устойчивое стремление сделать что-то быстро и хорошо, достичь определенного
уровня в любом деле. Эта потребность обобщается и проявляется в любой ситуации, независимо от ее конкретного
содержания. В 1990 г. Джон Майер и Питер Саловей представили понятие «эмоционального интеллекта» [4].
Д. Гоулман в своей модели эмоционального интеллекта выделяет такие компоненты, как эмоциональное
самосознание, контроль, социальная чувствительность, управление отношениями. Он считает, что люди с
высоким эмоциональным самосознанием прислушиваются к своим внутренним ощущениям и осознают влияние
своих чувств на собственное психологическое состояние и показатели эффективности. Они чутко фиксируют
свои основные ценности и часто могут интуитивно выбрать лучший способ вести себя в сложной ситуации,
воспринимая их благодаря своей маленькой картине в целом.
С целью изучения определения влияния эмоционального интеллекта на мотив достижения и боязни неудачи
у студентов (на примере студентов 1 – 4-ых курсов павлодарского государственного педагогического института)
нами было проведено психологического исследование, в котором приняли участие 100 человек в возрасте от 17 до
22 лет. Мы предполагали, что если определить уровень эмоционального интеллекта и мотивы достижения успеха
и боязни неудачи, то это позволит выявить уровень влияние эмоционального интеллекта на мотив достижения
успеха и боязни неудачи у студентов, так как будут определены критерии эмоционально – мотивационной сферы
студентов (управление своими эмоциями, самомотивация, понимание эмоций других людей), влияющие на
успешность обучения.
Для данного исследования авторами были выбраны следующие методики: «Методика изучения мотивации
обучения в ВУЗе Т. И. Ильиной»; «Тест – опросник «мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» (МУН) А. Реан»;
«Тест эмоционального интеллекта Холла». Во время тестирования мы отмечали заинтересованность студентов.

По результатам методики изучения мотивации обучения в ВУЗе мы получили следующие результаты,
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий уровень мотивации у студентов
Из рисунка 1 мы видим, что у 40% студентов низкий уровень мотивации, 32% студентов средний уровень
мотивации, а у 28% студентов высокий уровень мотивации.
У студентов с низким уровнем мотивации профессиональная сфера еще не имеет того значения, какое для них
имеют сферы обучения и увлечений. Они редко задумываются о своем завтрашнем дне, профессиональная жизнь
является для них явно чем-то непривлекательным и неизвестным. Их гораздо больше устраивает беззаботная и
более привычная студенческая жизнь, в которой учеба соперничает с их любимыми занятиями. Будущие планы
не имеют реальной опоры в настоящем и не подкрепляются личной ответственностью за их реализацию.
Средний уровень мотивации имеет положительное влияние на учебу. Воздействия со стороны общества
формируют у учащегося чувство долга, которое обязывает его получить образование, в том числе и
профессиональное, и стать полноценным гражданином, полезным для страны, для своей семьи. Такая
установка на учение, если она устойчива, занимает существенное место в направленности личности учащегося,
делает учение не просто нужным, но и парой привлекательным, дает силы для преодоления затруднений, для
проявления терпения, усидчивости, настойчивости. Процесс учения при этом воспринимается как путь к
личному благополучию, как средство продвижения по жизненной лестнице.
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Высокий уровень мотивации необходим для достижения успеха в учебе и в этом вклад мотивации в
общую успешность деятельности студента можно рассматривать наравне с когнитивными способностями
ученика. Иногда менее способный студент, но имеющий высокий уровень мотивации может достичь более
высоких результатов в учебе, потому что стремится к этому и уделяет учению больше времени и внимания.
В то же время у недостаточно мотивированного студента успехи в учебе могут быть незначительными, даже,
несмотря на его способности.
Мы заметили, что у большинства студентов преобладает шкала «получение диплома», а низкую оценку
получила шкала «овладение профессией». Возможно, низкий уровень мотивации объясняется тем, что
студенты больше ориентированы на получение диплома, чем приобретение знаний и овладение профессией.
По результатам теста-опросника «Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» мы подсчитали
результаты, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий уровень мотива достижения и мотива боязни неудачи у студентов
По полученным данным мы можем сделать следующие выводы: мотивация достижения успеха у студентов
выше, чем мотивация боязни неудачи; так же, есть студенты, имеющие склонность к мотивации боязни неудачи.
При мотивации на успех студент, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то конструктивного,
положительного. В основе активности студента лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха.
Такие студенты обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает
настойчивость в достижении цели, целеустремленность.
При мотивации на неудачу активность студента связана с потребностью избежать срыва, порицания,
наказания, неудачи. Начиная дело, студент уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях избегания
этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения успеха. Студенты, мотивированные на неудачу,
обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах
По результатам теста эмоционального интеллекта Холла мы получили следующие данные, представленные
на рисунках 3, 4.

Рисунок 3 – Анализ по шкалам эмоционального интеллекта
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После тестирования, мы определили, что шкала «управление своими эмоциями» является
самой низкой как показано в диаграмме. Возможно низкий процент по данной шкале объясняется
тем, что имеются студенты, у которых мотивация ориентирована на избегании неудачи, как
это было показано ранее (Рисунок 2). Студенты с низким процентом по шкале «управление
своими эмоциями» не могу сконцентрировать свое внимание на экзамене, на зачетах, они будут
встревожены. Им тяжело успокоить себя.
У студента, набравшего низкое количество баллов, эмоции приносят одни неудобства. Он
их либо подавляет, либо срывается. Плохо понимает собственные чувства, не прислушивается
к ним, либо обращает на них внимание, когда уже слишком поздно. Человек позволяет себе
подолгу жить под воздействием отрицательных переживаний, которые иногда заставляют
действовать себе во вред.

Рисунок 4 – Общий уровень эмоционального интеллекта

Общий уровень эмоционального интеллекта показал, что у 14% студентов выявлен высокий
уровень эмоционального интеллекта, что говорит об умении понимать себя, способности
распознавать негативные чувства, когда они только возникают, установить их причину и принять
соответствующие меры. Студент с высоким эмоциональным интеллектом по-настоящему
понимает себя на телесном и интуитивном уровне, что позволяет приспосабливаться к любой
ситуации. Хорошо владеет собой и большую часть времени находиться в ровном и позитивном
расположении духа. Отношения с другими людьми содержательны, использует свои эмоции и
интуицию для того, чтобы понять себя и окружающий мир.
У 38% студентов выявлен средний уровень эмоционального интеллекта, свидетельствующий
об умении понимать и контролировать свои эмоциональные реакции. Такой человек умеет
прислушиваться к своим эмоциям, что позволяет находиться в гармонии с самим собой.
Человек с таким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимает других и успешно
управляет своими эмоциями, но может делать это еще лучше. Студентам со средним уровнем
эмоционального интеллекта нужно работать над проявлением своих эмоций, обращать
внимание на их физические симптомы и на свое настроение, искать их причину.
У 48% студентов был выявлен низкий уровень эмоционального интеллекта. Такие люди
плохо понимают свои чувства, не прислушиваются к ним, либо обращают внимание на них,
когда уже слишком поздно. Эмоции приносят одни неудобства, они либо подавляют их, либо
срываются. Студент с низким уровнем эмоционального интеллекта, оставляет в стороне
существенную часть себя, непознанную и порой доставляющую неудобства, которую он плохо
понимает, и которая порой раздражает его. В результате возникает напряженность в отношения
с самим собой и, следовательно, в отношения с другими. Это говорит скорее о недооценке
эмоциональной сферы, чем об отсутствии соответствующих способностей.
В ходе исследования расчета корреляционных связей, т.е определения влияния эмоционального
интеллекта на мотив достижения успеха и боязни неудачи у студентов, мы использовали кри196
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терий r – Spearman. Обработка результатов проводилась с помощью статистического пакета
программы «Statistika 8». Результаты вычислений показали положительную и отрицательную
корреляционные связи между всеми исследуемыми критериями.
Так, например, нами обнаружена положительная корреляционная связь между общим
уровнем мотивации и: мотивом успеха (0,395), распознаванием эмоций других людей (0,319),
эмоциональной осведомленностью (0,334), эмпатией (0,412); мотивом успеха и: самомотивацией
(0,396), общим уровнем эмоционального интеллекта (0,407); распознаванием эмоции других
людей и: влиянием на окружающих (0,573), эмпатией (0,490 самомотивацией (0,589) и др.
То есть при положительной корреляции при увеличении одного критерия увеличивается другой. Так, например, чем лучше человек распознает эмоции других людей, тем выше у
него уровень эмоционального интеллекта. Это характерно и для других критериев, где обнаружена положительная корреляция. Взаимодействие данных факторов является статистически
достоверным
(р < 0,05).
Отрицательная корреляционная связь обнаружена между: управлением своими эмоциям и
мотивом боязни неудачи (-0,519); овладением профессией и мотивом боязни неудачи (-0,647).
То есть при отрицательной корреляции при увеличении одного критерия другой критерий
уменьшается. Так, например, чем лучше человек управляет своими эмоциями, тем ниже у него
мотив боязни неудачи. Это характерно и для других критериев, где обнаружена отрицательная
корреляция.
Таким образом, мы выявили влияние эмоционального интеллекта на мотив достижения
успеха и боязни неудачи у студентов. Результаты нашего исследования показали тесную
взаимосвязь эмоционального интеллекта и его критериев с исследуемыми мотивами.
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Мақала студенттердің сәтсіздіктерден қорқуы мен жетістікке жету мотивтеріне
эмоционалдық интеллектінің әсер етуінің зерттеуге арналған. Авторлар студенттердің
мотивациясын, жетістікке жету мотиві мен студенттердің сәтсіздіктерден қорқу мотивтерін
және эмоционалдық интеллектпен оның көрсеткіштерін зерттеген. Бұл зерттеу Павлодар
мемлекеттік педагогикалық институтының 1-4 студенттерімен жүргізілді, сыналушылардың
саны 100 адам.
Кілттік сөздер: эмоциялар, эмоционалдық интеллект, мотивация, жетістікке жету мен
сәтсіздіктерден қорқу мотивтері.
The article is devoted to the study of the influence of emotional intelligence on the motive for achieving
success and fear of failure in students. The authors studied the motivation of students, the level of motivation to achieve and the reason for fear of failure in students, emotional intelligence and its criteria. This
study was conducted with students from the 1st to 4th year of the Pavlodar State Pedagogical Institute, in
which 100 people aged between 17 and 22.
Keywords: emotions, emotional intelligence, motivation, motive for success and fear of failure
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INTERACTION OF AGGRESSION AND COMPUTER ADDICTION IN PUPILS.
At the modern stage of scientific-technical progress promotes the active development of computer technology has
become an integral part of modern life. In recent years, computer games have an impact on the development of the
personality of the modern student. Computer dependency of students in the psychological literature revealed little, in
particular the little-studied role of matching behavior in the prevention and correction of dependence on computer
games
This article considers the problem of interaction of computer dependence and individual - psychological peculiarities of the personality of the student. The authors emphasize that computer games act as a factor influencing the
aggressive behavior of students. Installed which computer games are preferred by students.
Key words: computer games, aggression, computermania, adaptation, maladjustment, addictive behavior, anxiety, computer addiction, self-esteem.
Computer games act as a factor influencing aggressive behavior. The manifestation of aggressiveness in students,
often playing computer games is not only the cause but also the consequence of prolonged or regular presence in the
virtual sphere. Aggression as a personality characteristic, is a kind of catalyst for the formation and strengthening of
psychological dependence of the child from computer games. «Aggression is any form of behavior aimed at insulting
or causing harm to another living creature, not wishing similar treatment» [1, p. 14]. This definition suggests that
aggression should be regarded as a model of behavior, not as an emotion, motive or installation
The emergence of hostility and manifestations of aggression depend on the specific conditions of the social environment in which develops the personality. Not finding a direct expression, aggression expresses itself in symbolic
forms. One of such forms is the computer game. On the other hand, the computer game itself may act as a factor influencing aggressive behavior. The aggressive actions of the child observed from a very early age. In the first years of
life aggression is manifested almost exclusively in impulsive fits of obstinacy, often uncontrollable adults. At a later
age to the fore conflicts and quarrels with peers associated with owning things, toys. Outbursts become more focused
and there is a reaction of the attack. This is probably due to the predominant in this age mechanisms of adaptation of
the child, namely «retention» and «release» (E. Erickson) [2, p. 256]
In the future, the child gradually learns to control his aggressive impulses and Express them within acceptable
limits. The manifestation of aggression at this age mainly depends on the reaction and the attitude of parents to the
different forms of behavior. If parents are intolerant to any manifestations of overt aggression, the result can be
formed symbolic forms of aggression, such as whining, stubbornness, and other types of resistance. Symbolic forms
of aggression at a later age becomes the passion of aggressive literature, movies, and, given modern conditions of
existence, and enthusiasm for computer games. As the common point of the so-called “ultimate” games, followed
by skill games and computer sports games; puzzle games are the least common. According to Ilga and Market [3].
Passion for computer games is estimated in two ways: on the one hand, it involves admiration society about the
capabilities of the computer on the other hand, in the media there is a large number of messages warning about the
dangerous influence of the computer in General and computer games in particular on the psyche of children. The
authors are of the opinion that classes with a computer - a kind of dependence which is expressed in such psychopathological symptoms, as inability of students to switch to other entertainments, the feeling of imaginary superiority
over others. Some computer games provoke, according to the authors, aggressive behavior, glorification of war and
violence
A theoretical overview of the problem of influence of computer games on level of aggressiveness of schoolchildren, showed that computermania - it is an indisputable fact of existence dependence on computer, computer games.
Suffering not only mental health, because dependence develops, addiction, denial, overload, virtual reality, and this
leads to a decrease in school performance, in the long term is the inability of socialization, inability to become a full
member of society with full dedication of their forces, skills and knowledge, which, incidentally, may not be.
But apart from psychological dependence, or rather in addition to mental problems which inevitably arise in the
individual, these issues accumulating, arise from society’s social, economic, and criminal problems. Actually it’s all
the repetition of information that usually accompany alcoholism, drug addiction. As for the children sitting for long
hours in front of the computer destroys not only the mental but also the physical realm, affect vision, on the nervous
When an adult organism is exposed to stress, he is less vulnerable than developing the growing child’s body. If
alcohol and drugs are full of negative content, it’s clear that it’s bad that’s bad that it sometimes mortally, the computer
is often a symbol of prestige, fashion, and modernity. Therefore, the addiction creeps up gradually, what else is the
danger [4, p. 61].
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We hypothesized that computer addiction (online games in particular) today’s students is one of the factors in the
development of their aggressive behavior, the follow-up phase included empirical testing of this hypothesis.
A pilot study was conducted on the basis of school № 42, № 25, Pavlodar. The sample included 100 students aged
14 to 17 years. Of these, 57 boys and 33 girls
We have conducted a questionnaire to determine the level of interest in children playing computer games. The
questionnaire reveals the following aspects:
− Interest and enthusiasm in computer games;
− Do heroes of computer games on the child’s behavior;
− Some games teenagers prefer;
− Do they encourage aggressiveness of schoolchildren.
First, let us state the content of computer games most often preferred by children. The only currently available
classification of computer games developed by psychologist Shmeleva in 1988 and is clearly outdated. Since then
developed and gained popularity, new types of games. Based on the classification Shmelev and adding received a very
large spread of new types of games, divide games into two groups: card games puzzle games; simulation; strategy;
Quest (travel-action);arcade;3D-Action (shooter) RPG - RolingPlaingGames (olivieira); others. The results obtained
by this method are displayed in table 1.
Data on the method of determination of the level of dedication to the children playing computer games showed:
Most of the students named as their favorite games from the Strategy group (15%), RPG (15%), 3D-Action (15%)
and Other (15%).
In second place are the games from the group of the Simulation (11.7%) and Arcade (11.6%).
The prevalence among school students have games from the Card games (6.7%).
The lowest level of passion have games from group Quest (RPG) (5%) and puzzle games (5%).
After analyzing, the relationship of indicators of aggressiveness with games that often choose interested games
teenagers, it was revealed that 60% of children prefer aggressive play.
Next, we used ᅟthe questionnaire identification of computer gaming addiction. With each leap in computer technology, a growing number of people that people call «computer geeks» or «gamename» (from the English «game»
- game). Under the influence of computer games often have a child even at an early age can form additive behavior,
which is characterized by the desire to escape from reality by changing your mental state. There is a process during
which the child not only does not solve important problems, but stops in his personal development. Fascinated by the
computer, the child is much less interested in ordinary toys and is constantly striving to virtual games. The aim of this
methodology to reveal the dependence of children from computer games.

Group

Selected

Games

Card games

6.7 %

King, Klondike, Solitare, Hearts, Solitaire.

Logicheskie game

5%

Minesweeper (Minesweaper), Tetris, Box

Simulation

11.7 %

NFSIII, NFSIV, Flanker, FIFA 2000, Tennis, Billiards, Racing.

Strategy

15 %

Civilization, Confrontation III, Zeus, Age of Empires,
the Agony of power, Strategy.

Quest(RPG

5%

Crow, RPG.

Arcade

11.6 %

Donald Duck, House of Leopold, Stirlitz, Commandos, Infernal, Arcade, Visual maze
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3D Action (Shooter

15 %

Half Life, Quake 3, FreeGell, Unreal, Crime Cities,
Dig-Doug, PAC-Man, The X-Files, Shooter.

Role-playing

15 %

Fallout, Heroes of might and magic VIII, the Crusaders, Virtual reality

Other

15 %

CTA, Pool, Marble,Briver, Superplex, Marble, Nuthouse.

Table 1. The level of enthusiasm of students.
The results obtained by this method are shown in table 2
Table 2. Results methods identification of computer game addiction
N

Level

Selected

Average arithmetic

1

Low

30

30%

2

Average

34

34%

3

High

36

36%

Results according to the method of identification of computer game addiction revealed:
36% of respondents with a high level of passion for computer games, which could then lead to additive behavior.
This means that addictive behavior begins to control a person’s life. The person becomes helpless before his passion.
Conation weaken and make it impossible to resist addiction.
34% belong to middle level children are fond of playing computer games. This means that there is an opportunity
to warn children from addictive behaviours. The low level is 30 % of the children.
For the study of the psychological causes of aggression in children, we used the method of “bass – evil Durka”.
The goal of the method to assess aggressiveness as a personality trait, and aggression as an act of behavior.
According to the results of the conducted research it can be concluded that special attention need 30 students
(30%), which revealed a high and increased level of aggressiveness. These children have such behavior: hostility,
anger; storytelling, with elements of violence; the greeting respond with anger; spoil public and private property; negative attitude to the comments; fight; don’t follow the discipline, disobedient, stick to the weaker. The results of the
analysis of the diagnostic survey was selected psychological characteristics of this category of subjects: depression,
irritability, anxiety, spontaneous aggressiveness, sensibility, sociability, lack of self-control.
The average level of aggressiveness were detected in 46 subjects (46%), these students can control themselves
depending on the situation and significant values. The indicator of level of aggressiveness is within the permissible
limits. A low level of aggressiveness by results was detected in 24 subjects (24%).
Based on the results of the study, we formed a group of schoolchildren in the amount of 30 people with high level
of aggressiveness, it is students who spend a lot of time at the computer, being fond of computer games. They need
psychological help, and for arranging training on the program of psychological correction of personality traits with
the goal of reducing aggression and the development of social skills.
According to T. A. Falkovich, if a teenager prefers aggressive game this means that he seeks to overcome the fear
of some phenomenon or person. This assumption reflects that the connection with the ordinary games in which a child
can beat, to tear, stabbing the doll. The analogy with a virtual character acting as the hero and the player, accompanied
by acoustic and visual reactions (noise, explosions, screams) gives the impression of imaginary power, the illusion of
victory over the enemies of [5, C. 78].
Thus, the conducted diagnostic testing of students confirmed the influence of computer addiction and the personality characteristics of children. Namely, the data of the survey conducted to identify children whose leisure time
increasingly were filled with game for the PC, were subsequently fully confirmed by the data obtained for the diagnosis of personal parameters – aggressiveness, anxiety, accentuation of character. That is, students with high computer
dependence according to the diagnosis of personality showed higher rates of aggression, anxiety
Psychological-pedagogical recommendations for parents and teachers on the prevention and correction of
aggressive behavior
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Primary prevention of gaming addiction - a complex preventive and educational psihologo-pedagogical activities,
providing resistance to aggressive influence of the information environment allowing to prevent risks of dependence
among minors. [6, p. 112].
Pedagogical prevention of dependency among schoolchildren should be considered as simulated activities aimed
at the creation of pedagogical conditions for diagnostics, prevention, correction of destructive strategies, on the development of personal resources that promote successful adaptation to the demands of the environment.
Discussions with parents about the organization of leisure of children, because of the employment of parents,
children are often left to themselves, and filling free time by using a computer games, most of which are aggressive.
Parents need to explain to the student that computer games promote quick thinking and decision-making, as well as
develop motor skills, but can have a negative impact on the moral and ethical development of the personality of the
teenager, which could form the view that aggression-cruelty to other generally accepted method of communication
in the adult world. Parents desirable:

− to participate in the selection of the games their children;
− to explain to the child about the inadmissibility of aggressive behavior in real life, about the possible
consequences of such behavior not only for aggression but also for the subject of aggression. In school
practice can be applied in training and development of communication skills, the ability to cooperate with
other children and with adults.
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На современном этапе научно-технический прогресс способствует активному развитию компьютерных
технологий, ставших неотемлемой частью жизни современного человека. В последнее время компьтерные
игры накладывают отпечаток на развитие личнолсти современного школьника. Компьютерная зависимость
учащихся в психологиеской литературе мало раскрыта, вчасности мало изучена роль совладающего
поведения в предупреждении и коррекции зависимости от компьютерных игр.
Ключевые слова: компьютерные игры, агрессия, компьютеромания, адаптация, дезадаптация,
аддиктивное поведение, тревожность, компьютерная зависимость, самооценка.
Бүгінгі күнде адамның өмірінің бөлінбестей бөлігі болып табылатын компьютерлік технологиясы
адамның белсенді дамуына, қазіргі заман талабына сай, ғылыми техникалық өрлеуіне жағдай жасайды.
Соңғы кезде компьютерлік ойындар оқушының жеке дамуына Оқушының компюьтерге тәуелділігі психология
әдебиетінде аз ашылған, компюьтерлік ойынға тәуелді болмауына түзетулер енгізілмеген. Психологиялық
әдебиеттерде мектеп оқушыларының компьютерге тәуелділігінің аз зерттелгеніне байланысты, біз өз
алдымызға осы мәселені тереңінен зерттеу міндетін қойдық
Кілттік сөздер: компьютерлік ойындар, агрессия, компьютеромания, адаптация, дезадаптация,
аддиктивтік жұріс-тұрыс, үрейленушілік, компьютерлік тәуелділік, өзін-өзі бағалау.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
В статье представлены результаты анализа процесса художественного восприятия в контексте теории
С.М.Джакупова. Процесс восприятия художественного фильма рассмотрен как совместно-диалогическая
познавательная деятельность. Экспериментально выделены уровни восприятия художественного фильма.
Ключевые слова: художественное восприятие, познание, совместная деятельность, смысл, понимание,
общение
В отечественной науке вопрос о рассмотрении научных проблем в рамках теории Джакупова С.М.
не раз ставился учеными, и его решение уже распространяется на некоторые области психологических
исследований, таких как этнопсихология, психоконсультирование, психология семейных отношений
и др.. Следует отметить, что и сам Джакупов С.М. перенес свою концептуальную модель в область
экспериментальной этнопсихологии. Диссертационные исследования его некоторых учеников, таких как
Бердибаева С.К., Кабакова М.П., Жукешева Ж.Д., Абдрашитова Т.А., Коляева М.В. и др., представляют
собой экспериментальное апробирование положений теории совместно-диалогической познавательной
деятельности (СДПД) при исследовании разных социально-психологических проблем, выходящих за рамки
процесса обучения.
Предлагаемое рассмотрение теории СДПД применительно к вопросу изучения художественного
восприятия возможно несколько провокационно. Новое прочтение или применение теории СДПД в ранее
не рассмотренной самим Джакуповым С.М. формулировке это и есть ответ на такие вопросы, как «Есть
ли будущее у концепции СДПД?» и «Каковы границы применения теории СДПД?». Конечно, говоря о
перспективах теории, корректнее говорить об эмпирических и практических исследованиях в контексте
методологии и авторской технологии эксперимента Джакупова С.М..
Данный подход еще пока научная гипотеза о возможности рассмотрения процесса восприятия
художественного произведения в рамках теории СДПД. Актуальность исследования обусловлена отсутствием,
как системных исследований художественного восприятия, так и психодиагностического инструментария по
данной проблеме.
В науке разрабатывается много теорий, объясняющих особенности процесса восприятия художественного
произведения. В данной работе мы хотели бы обратиться к теории Джакупова С.М. о совместно-диалогической
познавательной деятельности и общем фонде смысловых образований (ОФСО) как к теории, объясняющей
процесс образования отклика зрителя на то или иное произведение искусства, которое он в данный момент
воспринимает. Несмотря на то, что она непосредственно посвящена совместной деятельности обучающего с
обучаемым, тем не менее, благодаря высокой степени обобщенности, может быть приложена к любому виду
совместной деятельности.
При взаимодействии двух субъектов (одного – передающего определенную информацию, и другого
– воспринимающего ее), возникает особый вид деятельности – совместно-диалогическая деятельность.
Совместно-диалогическая деятельность со стороны внутреннего, психологического содержания есть
познавательная деятельность, которая проходит в своем развитии ряд этапов, начиная с совместного
восприятия объектов познания, и завершается формированием совместно-диалогической мыслительной
деятельности (СДМД) – высшего уровня развития совместного познания. С формирования проблемной
ситуации в процессе данной двусторонней передающе-воспринимающей деятельности начинается
совместно-диалогическая познавательная деятельность (СДПД), дальнейшее развитие которой полностью
определяется процессами взаимодействия и общения передающего автора с воспринимающим реципиентом.
Итогом данной деятельности является ее результативность, т.е. критерием эффективности системы передачи
и восприятия информации является сам процесс формирования совместно-диалогической познавательной
деятельности. Последняя есть и условие, и результат функционирования данной системы, причем в качестве
условия совместно-диалогическая познавательная деятельность (СДПД) выступает со своей динамической
стороны как процесс, а в качестве результата – со своей морфологической стороны как состояние. Из
рассмотренного следует, что СДПД оказывается целью всякого процесса передачи-восприятия информации и
необходимым условием достижения максимальной его эффективности [1].
Процесс формирования познавательной по содержанию и совместно-диалогической по форме деятельности
осуществляется в ходе стыковки и связывания между собой целей, смыслов и мотивов индивидуальных
деятельностей. Этап СДМД, согласно результатам проведенных Джакуповым С.М. исследований, достигается
в результате формирования в процессе общения «общего фонда смысловых образований». При этом важным
оказывается не само по себе содержание общего фонда смысловых образований (ОФСО), а степень его
принятия, присвоения партнерами по совместной деятельности [2]. Именно последнее обстоятельство
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определяет различие психологических структур псевдосовместной, совместной и псевдоиндивидуальной
мыслительной деятельности.
По своей психологической сути присвоение ОФСО субъектом деятельности означает активизацию
рефлексивных механизмов СДПД, основанной на актуализации образа партнера по совместному решению
задачи при переходе от «внешнего» диалога к «внутреннему». Иначе говоря, речь идет о конструировании
модели «виртуальной реальности», состоящей из «виртуальных субъектов» и различных видов «виртуальных
деятельностей», основными конструктивными элементами которых выступают смысловые образования,
составляющие ОФСО [2].
Таким образом, можно предположить, что процесс восприятия зрителем художественного фильма в
контексте теории Джакупова С.М. представляет собой взаимодействие автора и зрителя, результатом которого
будет являться понимание зрителем замыслов автора и возникновение, как следствие, соответствующего
когнитивного и эмоционального отклика. В данном случае мы рассматриваем процесс восприятия не как
односторонний, а как диалогический, целью которого является формирование СДПД. Взаимодействие
зрителя с автором с помощью того или иного произведения искусства – это своеобразное общение между
автором и зрителем, которое проходит ряд этапов.
Экспериментально Джакуповым С.М. выделены следующие этапы формирования СДПД:
индивидуальные практические действия ->псевдо-совместная практическая деятельность ->псевдосовместная мыслительная деятельность ->совместная мыслительная деятельность ->псевдоиндивидуальная мыслительная деятельность [1].
Теорию Джакупова С.М. выгодно отличает то, что в ней кроме непосредственного участия зрителя в
конструировании целостного образа художественного фильма можно также выделить и важную роль автора.
Поэтапное преобразование деятельностей до стадии совместной мыслительной деятельности
обеспечивается структурой предъявляемых задач интерактивного типа, то есть таких, успешное решение
которых зависит от учета результатов деятельности партнера.
Началом взаимодействия автора и зрителя является поисковые действия зрителя, что означает его
готовность к восприятию, к познавательной деятельности. Так, зритель может найти в сети Интернет
или включить на электронном носителе фильм, пойти на сеанс в кинотеатр и т. п. У зрителя имеется своя
собственная система ценностей, установок, мотивов, жизненных целей, которая и определяет стратегию и
тактику его жизнедеятельности в социуме, в том числе интересы и вкусы в художественном восприятии.
Определяющим признаком псевдосовместной деятельности – второго этапа взаимодействия – является
наличие общей практической цели при отсутствии общего мотива, вследствие большого расхождения
смысловых образований, включенных в деятельность личностей [1]. Псевдосовместная деятельность
формируется при расхождении смысловых образований субъектов деятельностей на основе псевдопринятия
партнерами формулировок целей. Псевдосовместная деятельность – это деятельность двух индивидов,
которая извне выглядит как совместная, а по внутреннему, психологическому содержанию является
конгломератом двух индивидуальных деятельностей. Иначе говоря, на данном этапе автору важно удержать
внимание зрителя, заинтересовать его, но при этом ему так также необходимо обозначить саму тему, о
которой они в дальнейшем будут «беседовать», и форму, в рамках которой эта «беседа» будет происходить.
Для зрителя же ведущим мотивом будет определение, актуальна ли для него эта тема, которую ему предлагает
автор, и приемлема ли эта форма. Индивидуальные цели автора и зрителя могут не совпадать, при этом на
данном этапе у зрителя может и не возникнуть желания, мотива продолжить взаимодействие и перейти на
следующий уровень диалога с автором. Именно на этом этапе зритель может выключить фильм, если автор
не смог передачей набора понятий, суждений и умозаключений побудить его к продолжению взаимодействия.
При успешном прохождении субъектами данного этапа, псевдосовместная практическая деятельность
преобразуется в псевдосовместную мыслительную деятельность. Это происходит благодаря обнаружению
реципиентом особенностей стоящей перед ним практической задачи, успешное выполнение которой
требует, прежде всего, самостоятельного формулирования и решения мыслительной задачи [1]. В случае
рассматриваемого взаимодействия такой задачей является непосредственно сам процесс понимания
ценностей и позиции автора. Определяющим признаком псевдосовместной мыслительной деятельности
является наличие общей познавательной цели при отсутствии общего познавательного мотива у автора и
зрителя. Созидая, автор идет от наблюдаемого и переживаемого к созданию произведения. При восприятии
художественного произведения направление творчества обратное – от художественного произведения к
жизненному материалу, которым зритель располагает и который может связать с прочитанным, увиденным,
услышанным. При восприятии художественного фильма зритель фактически его перевоссоздает в своем
сознании. И если для зрителя важно понять автора, то для автора также важно понимать ценности и позицию
зрителя. В связи с этим, деятельность автора характеризуется тем, что он создает произведение искусства с
ориентацией в будущее, то есть в процессе творчества и в дальнейшем – в выбранной форме повествования –
у автора присутствует прогностическое мышление, которое позволяет предугадать, будет ли разрабатываемая
идея актуальной для последующих поколений или же для той или иной возрастной категории, социального
слоя и пр. В этом смысле когнитивный и эмоциональный отзыв зрителя, возникающий в процессе восприятия
фильма, будет ответом, репликой, оценкой автору относительно его компетентности и успешности его
творческого продукта: смог ли он передать то, что хотел, и, что еще важнее, смог ли зритель его правильно
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понять. В реальности это будет выражаться в том, что зритель точно также может выключить фильм, но у
него уже будет сформирована установка относительно данного произведения. Он будет рассматривать его,
например, как скучный/непонятный/неинтересный фильм либо отложит его с целью пересмотреть еще раз
позже. При этом, и автор, и зритель стремятся к одному – к пониманию как к состоянию, к взаимопониманию
Также существует такой сценарий развития СДМД, когда зрителю в целом будет понятен фильм, но не все
будет ясно в деталях, или же наоборот – понятны отдельные фрагменты, но целый образ не ясен. Возникающее
недопонимание вызывает желание у зрителя досмотреть или пересмотреть фильм. Так происходит переход на
следующий этап – совместную мыслительную деятельность, которая и является целью СДПД как процесса. Это
происходит в результате развития псевдосовместной мыслительной деятельности, в ходе которого происходит
постепенное сближение смысловых полей взаимодействующих личностей, способствующее частичному их
совпадению. Здесь ключевым понятием является ОФСО, поскольку только схожее понимание одних и тех же
явлений, наличие общих ценностей, оперирование едиными терминами, имеющими одинаковые дефиниции,
определяет успешность коммуникации.
Область совпадения смысловых полей личностей и есть та психологическая реальность, которая лежит
в основе формирования общего мотива деятельности автора и зрителя. Поскольку область совпадения
смысловых полей определяется деятельностью, направленной на решение познавательной задачи, то и мотив,
формирующийся в результате этого совпадения, оказывается познавательным по содержанию. Следовательно,
определяющим признаком совместной мыслительной деятельности является общий познавательный мотив при
наличии общей познавательной цели, в качестве которой выступает решение общей мыслительной задачи [1].
Зритель полностью понимает и принимает те идеи, которые высказал автор, в фильм вносится личностный
смысл зрителя, и данный фильм «находит» своего зрителя. Для автора это своего рода награда за деятельность
– он вел зрителя за собой, зритель шел за ним (что не является тождественным предыдущему положению),
и в итоге пришел туда, куда и намечалось ему прийти автором. Но в процессе взаимодействия должно быть
преобразование обоих субъектов деятельности.
Даже после завершения просмотра фильма может продолжаться мысленный диалог зрителя с автором,
заключающийся в «допонимании» задумки автора, выяснения для себя смыслов отдельных фрагментов
и эпизодов, осознавания мотивов главных героев, возможное продолжение сюжета, жизнеспособность
описываемых событий в реальности и пр. В концепции Джакупова С.М. данный феномен мы видим возможным
соотнести с таким выделенным им этапом взаимодействия, как псевдо-индивидуальная мыслительная
деятельность. Данная деятельность, выступая со стороны формы как деятельность одного индивида, в
психологическом плане представляет собой «совместную» деятельность, поскольку обнаруживает в себе все
ее структурные компоненты, то есть общая цель, общий мотив, совместные действия, общий результат и др..
Партнером по совместной деятельности в этом случае выступает не реальный, а виртуальный индивид –
автор, с которым при отсутствии возможности личной беседы возникает беседа предполагаемая, виртуальная,
мысленная. Поскольку художественное произведение является как бы квинтэссенцией личности автора,
зритель через ведение внутреннего «разговора» с ним может найти ответы на взволновавшие его после
просмотра или волновавшие уже давно вопросы. Внутренний «диалог» с воображаемым партнером при
решении таких мыслительных задач оказывается не менее эффективным, чем диалог с реальным собеседником
[2]. Даже несмотря на то, что на этом этапе их решение будет собственным решением зрителя, на то или
иное решение его мог подвигнуть именно автор посредством своего произведения, что является прямым
следствием установления уровня СДМД с помощью наличия ОФСО.
На основе теоретического анализа было проведено собственное исследование, целью которого было
подтвердить существование описанных стадий в процессе художественного восприятия, а также обозначить
признаки, присущие тому или иному этапу формирования СДМД, на основании которых составить типологию
уровней восприятия художественного произведения. Для исследования был выбран фильм «День сурка»
режиссера Х. Рэмиса, созданный в 1993 году в США. Фильм хорошо иллюстрирует поиск человеком смысла
жизни. Важным аспектом того, что происходит в фильме, является внутреннее преображение главного героя.
Для определения особенностей восприятия фильма после просмотра была предложена авторская анкета.
Выборка составила 44 человека в возрасте от 21 до 30 лет. На основании анализа полученных результатов
были определены три группы испытуемых с различным уровнем художественного восприятия фильма.
Ответы первой группы включают в себя некоторые неточности, относящиеся к изложению сюжета, в них
присутствует некая «однобокость», поверхностность («на задержку Фила повлияло то, что это был самый
плохой день в его жизни», «в конце Филу понравился город, и он решил в нем остаться», «в конце фильма
Фил отчужденный, забытый, умелый, талантливый, отчаянный» и т.п.). Кроме этого, часто указывалось, что
фильм скучный, затянутый, его можно было бы ускорить и пр. Хочется отметить, что при просмотре фильма
можно насчитать примерно тридцать четыре Дня сурка; какие-то из них (в основном первые и последний)
показаны целиком, но большая часть, конечно же, фрагментарно. При этом абсолютно одинаковых Дней
сурка в картине нет. Также испытуемыми обращалось внимание на «приторный» либо «банальный конец»,
«неправдоподобную игру актеров» и другие технические стороны фильма. Основная идея продолжения фильма
– переживание Дня сурка семьей Фила и Риты, либо одной Ритой. Средняя эмоциональная оценка фильма в этой
группе – 7,7 баллов из десяти. В нашей типологии данной группе соответствует положение на одном из первых
этапов формирования СДМД – этапе псевдо-совместной практической деятельности: вроде бы автор и зритель
общались друг с другом, вроде бы какое-то понимание было достигнуто между ними, но зрителю не получилось
распознать вложенные автором смыслы. Из выборки в данную группу попали 20,5%всех испытуемых.
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Вторая группа, в которую вошли 25% испытуемых, была сформирована на основе таких ответов, которые
были более подробными, обдуманными и личностно окрашенными. Так, вместе с анализом технических
аспектов (игры актеров, дубляжа, оригинальности идеи и пр.), и отзывами о нудности фильма, широко
распространенными в предыдущей группе, обращалось внимание и на психологическую составляющую:
«на задержку Фила в Дне сурка повлияло его грубое отношение к другим людям», «это фильм о том, что
надо ценить жизнь, пробовать новое, учиться, любить людей, помогать им», «интересно было наблюдать
за процессом самосовершенствования Фила, как он развивал свои таланты и помогал людям», «если бы я
оказался в такой же ситуации, я тоже пытался бы находить свои ошибки и исправлять их» и т.д. Интересно
обратить внимание на логичные, продуманные продолжения фильма в данной группе, основанные на анализе
смыслового содержания фильма: «Фил не остановился бы, и продолжал менять и себя, и свою жизнь в лучшую
сторону», «Фил и Рита остались в Панксатони, у них родились дети, и они были хорошими родителями» и
пр. Средняя эмоциональная оценка фильма – 8 баллов. Испытуемые в данной группе были определены как
находящиеся на этапе псевдо-совместной мыслительной деятельности, поскольку автор и зритель смогли
достигнуть определенного взаимопонимания, произведение в сознании зрителя нашло некий отклик, и
дальше дало импульс к его преобразованиям.
43% испытуемых были выделены в третью группу. Они, в отличие от испытуемых, попавших в предыдущие
группы, никаких неточностей в изложении сюжета не допускали, фильм рассматривали многогранно, целостно,
указывали множество смыслов, заключенных в нем: «фильм о духовных ценностях и о взаимоотношениях
людей», «День сурка – это в какой-то мере наша суетливая жизнь; главное – «бежать», а куда – не понятно,
и показывается, к каким последствиям это приводит. А в жизни столько всего интересного», «в конце Фил
стал жить полной жизнью, начал видеть мир вокруг себя, а не только самого себя», «фильм о том, что нужно
ценить время, не жаловаться на негативные стороны жизни, а искать в ней позитив» и пр. Относительно
собственных действий в аналогичной ситуации испытуемые подробно указывали и раскрывали все этапы
процесса выхода на новый уровень самоосознания и саморазвития: непонимание ситуации, беспечность,
отчаяние, рефлексия и идущие за ней активная деятельность, самосовершенствование. Также испытуемые
указывают, что в фильме им все понравилось, все в нем продуманно даже в случае возникновения у них
каких-либо замечаний: «не понравились эпизоды визита к врачу и психотерапевту, хотя я понимаю, что
без них фильма бы не было, т.к. они оттеняют ужасное состояние главного героя на тот момент». Средняя
эмоциональная оценка фильма в этой группе – 9 баллов. Особо важно отметить, что большинство испытуемых
в данной группе отказывают фильму в продолжении: «в этом фильме так все хорошо заканчивается, лучше
и не придумаешь; думаю, продолжения не нужно», «фильм логически завершен и продолжения не требует»,
«этот фильм не нуждается в продолжении, т.к. все ошибки исправлены, не осталось недосказанности» и пр.
Возможно, что данный показатель говорит о том, что между зрителем и автором полностью сформировался
ОФСО, зритель полностью понимает фильм и, что ценно, принимает его, его смыслы и его логику. Как
следствие, положение художественного восприятия в данной группе было отнесено к этапу совместной
мыслительной деятельности.
Оставшиеся 11,5% испытуемых были выделены в особую группу, не сопоставляемую с каким-либо этапом
формирования СДМД по Джакупову С.М.. Согласно ответам на вопросы о разнице в характере главного героя
в начале и в конце фильма, 60% испытуемых данной группы нечетко воспринимают и объясняют результаты
трансформации личности: «в начале фильма Фил усталый, акцентированный на себе и своих потребностях»,
«в конце фильма Фил ощущает грусть, хочет вернуться к прошлой жизни, сентиментальный» и пр., – в
совокупности с расплывчатым понятием об идее фильма: «фильм о том, что нужно притягивать людей
хорошими делами», «у Фила происходит духовная трансформация, потому что он один был в городе таким
эгоистичным» и т. д. Как и в первой группе, недостатками фильма считались плохая озвучка и затянутость
фильма, т. е. большее внимание уделялось, не содержанию фильма, а его форме. В этой группе фильм
получил среднюю эмоциональную оценку 6,6 баллов из десяти. Однако наиболее важным индикатором,
на наш взгляд, являются варианты продолжения сюжета. Так, 20% испытуемых в группе указывалось, что
им хотелось бы узнать, остался ли Фил таким же внимательным и отзывчивым, или вернулся к прежнему
образу жизни; 80% не предъявляют других вариантов, кроме как возвращение Фила в рутину и обратную
личностную регрессию, т. е. они показывают непонимание высказанной позиции режиссера о возможности
духовного преображения после серьезных и длительных жизненных испытаний, и были определены нами
как «остановившиеся» на этапе псевдо-совместной практической деятельности, не прошедшие ее.
Данное пилотажное исследование показало возможность определения соответствия уровней и
характера восприятия реципиентов художественного произведения этапам формирования СДПД.
Предлагаемый подход рассматривает художественное произведение не как объект психологического
изучения, а как инструмент психологического исследования. Художественное творчество развивает
художественный вкус, удовлетворять интеллектуальные, нравственные и эстетические потребности
личности, способствует его творческой самореализации. Но при этом, обладая личностно-формирующим
потенциалом, художественные произведения имеют репрезентативные возможности личности их авторов
и их почитателей.
205

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Литература:
1 Джакупов С.М. Психологическая структура процесса обучения. — 2 изд. – Алматы: Қазақ университеті,
2009. – 308 с.
2 Джакупов С.М. Развитие смысловой теории мышления в концепции совместно-диалогической
познавательной деятельности. Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. – 2008, №2.
References
1 Dzhakupov S.M. Psihologicheskaya struktura prozessa obucheniya. — 2 izd. – Аimatu: Kazak universitet,
2009. – 308 s.
2 Dzhakupov S.M. Razvitie smuslovoi teorii mushleniya v konzepzii sovmestno-dialogicheskoi poznavatelnoi
deyatelnosti. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 14. Psihologiya. – 2008, №2.
The article presents the results of the analysis of the artistic perception process in the context of the Jakupov’s
theory. The process of perception of a feature film is considered as a co-dialogical cognitive activity. The levels of a
perception of a feature film are allocated experimentally.
Keywords: artistic perception, cognition, collaborative activity, meaning, understanding, interaction
Мақалада С.М. Жақыповтың теориясы негізінде көркем қабылдау процесіне талдау нәтижелері
ұсынылған. Көркем фильмді қабылдау процесі бірлескен-диалогтық танымдық іс-әрекет ретінде
қарастырылған. Сондай-ақ, мақалада көркем фильмді қабылдау деңгейлері экспериментті тұрғыда
көрсетілген.
Түйін сөздер: көркемдік қабылдау, таным, бірлескен қызмет, мағынасы, түсіну, қарым-қатынас.
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ПОЛИЭТНОСТЫҚ ТОПТАРДАҒЫ КОММУНИКАТИВТІК ІСКЕРЛІКТІ ЭКСПЕРИМЕНТТІК
ЗЕРТТЕУ
Ұлтаралық қарым-қатынас мәселесі қазіргі кезеңде көптеген философия, әлеуметтану, этнопсихология,
психология ғылымдары ғалымдарының қызығушылығын оятуда. Қарым-қатынас - әр бір политұлғаны
дамыту үшін қажетті шарттардың бірі, өйткені қарым-қатынассыз адамзат қоғамының пайда болуы
мен дамуы мүмкін емес. Осыған байланысты мақалада таптаурындар және этникалық таптаурындардың
қалыптасуы туралы қарастырылады.
Түйін сөздер: таптаурын, этникалық таптаурын, қарым-қатынас, психологиялық зерттеу.
Бүгінгі таңда жаңарған Қазақстанның өндіріс сферасы болсын, рухани даму сферасы болсын өркендеу
кезеңдерін бастан кешіруде. Осыған сәйкес ғылым саласы да бірқатар серпілістерді, жаңаша бағыттар мен
көзқарастарды қажет етеді.
Ұлтаралық және жалпы қарым-қатынас мәселелерін зерттеуде Э. Бэрнс, Д. Карнеги, С. Дерябо,
А.А. Леонтьев, С.А. Арутюнов, Э.А. Баграмова, Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, М.И. Станкин, М.С.
Каган, В.А. Кан-Калик, Қ. Жарықбаев, Ә. Алдамұратов, С.М. Жақыпов, Х.Т. Шерьязданова және т.б.
көптеген ғалымдар елеулі табыстарға, жаңалықтарға қол жеткізді. Адамдардың бір-бірін түсінуде
табыстарға қол жеткізу жолдарын, тұлғаралық қарым-қатынас процесін зерттеу қажеттілігіне
байланысты ХХ ғасырдың 20 жылдарының бас кезінде ғылыми әдебиеттерде «коммуникация» ұғымы
қолданыла бастады. Қазақшаға аударғанда «байланыс» ұғымын білдіреді, яғни адамдар арасындағы
тікелей байланыстың барлық формаларында кеңінен қолданыла береді. Коммуникацияның іскерлік,
педагогикалық, тұлғааралық, этносаралық және т.б. да түрлері бар. Мәдениаралық коммуникация
түрлі мәдени түйісулер және мәдениет өкілдерінің тұлғааралық қарым-қатынасына тең ұғым. Себебі,
тұлғааралық қарым-қатынас барысында түрлі мәдениет өкілдерінің төл ұлттық сана-сезімі жоғарылай
түседі, өзара ақпарат, тәжірибе алмасу процестері жүзеге асады. Қоғамдық-тарихи әдебиеттерде
«ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті», «мәдениаралық коммуникация» ұғымдары ХХ-ғасырдың 80-ж.
басынан қолданысқа енгізіле бастады.
Психология ғылымының танымал ғалымдарының пікірінше, қазіргі өркениеттің қарқынды даму
жағдайында этностық қарым-қатынас мәселесін зерттеу өзекті және күрделі, сонымен қатар жаңаша
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бағыттарда зерттеуді қажет етіп отыр. Өйткені арнайы ұйымдастырылған әрекет процесінде констаталық
эксперимент нақты психикалық ерекшеліктерді анықтап және тиісті даму сапасының деңгейі туралы
болжалды материал береді [1, 96 б.].
Мәселенің күрделілігі және жаңаша бағытта болуы зерттеуші алдына эксперименттік жұмыстың
өзіндік бағдарламасын жасау және зерттеу процедураларын тыңғылықты таңдау сияқты мідеттерді қояды.
Психологиялық зерттеулердің көптеген міндеттері мәселені көпжақты салыстыруды қарастырады. Салыстыру
жұмыстарын жүзеге асыруда және зерттеу бағдарламасын жасауда бірқатар ғалымдардың статистикалықматематикалық зерттеулері талданып, бірқатар парадигмалар қарастырылуда.
Көптеген зерттеушілердің пікірінше, құзырлы қарым-қатынас - субъектілердің танымдық іс-әрекеттерін
дамытуда, айналасындағы адамдармен тиімді қатынас жасауда, өмірде өз орнын табуда оң ықпалын
білдіреді. Қазіргі білім беру жүйесі педагогтың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту мақсатын алға
қояды. Құзыреттілік - жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқаруға теориялық және практикалық әзірлігі мен
қабілеттілігінің бірлігі. Яғни, тыңдаушының коммуникативтік құзырлылығы – білім жүйесінің және басқа да
субъектілермен еркін, үйлесімді, белсенді қарым-қатынасқа түсе алуы. Осыған орай зерттеу жұмысымызда
білім беруші субъектілердің «Коммуникативтік іскерлікті бағалау тесті» [2, 293-294 бб.] жүргізілді. Тесттің
екі нұсқасы бар. Зерттеу жұмысымызда біз тесттің алғашқы нұсқасын пайдалануды ұйғардық.
Тесттің осы нұсқасында барлығы 25 сұрақ берілген. Әдістеме нәтижесін өңдеуде адамды мазасыздандыратын
және реніш туғызатын жағдайлар бойынша пайыздық көрсеткіш шығарылады. Нәтижесін талдау барысында
белгі қойылған жағдайлардың пайыздық көрсеткішін шығару қажет.
Тест төмендегі классификаторлар бойынша төрт деңгейде бағаланады:
70 – 100 % - коомуникативтілік іскерлігі төмен. Өзгелерді тыңдауға және өзіңізді ұстай білуді үйрену
қажет.
40 – 69 % - қандай да кемшіліктер кездеседі. Айтылған сындарды найзаның ұшымен қабылдайды. Жақсы
әңгімелесуші болу үшін әлі де біраз іскерліктерді меңгеру қажет. Асығыс шешім қабылдауға бейім.
10 – 39 % - жақсы әңгімелесуші болғанмен, кейде өзгелерді тыңдауға шыдамы жетпейді. Ойды аяғына
дейін, толық тыңдауға дағдылану қажет.
0 – 9 % - өте жақсы серіктес бола алады. Өзгелерді тыңдай біледі. Мұндай адамдардың қарым-қатынас
стиліне өзгелер үнемі қызығушылықпен қарайды.
Жалпы адамның өзгелермен қарым-қатынасқа түсу барысындағы шеберлігін, өз эмоциясын игере алуын
және түсіністік таба білу іскерлігін қазіргі кезеңде «коммуникативтік құзыреттік» ұғымымен жиі алмастырып
жүрміз. Олай болса, анықтау экспериментіміздің келесі кезеңінде полиэтностық және моноэтностық топ
тыңдаушыларының коммуникативтік іскерлік деңгейлерінің бірдей болу мүмкіндігін анықтау мақсатында
«Коммуникативтік іскерлікті бағалау» тестін (n – 375) топ тыңдаушыларына қолдандық. Тест нәтижесі
бойынша №1, 4, 11, 13, 15 топ тыңдаушылары көрсеткіш шкаласының 70 – 100 %, аралығында болса, №3, 5,
6 топтар шкаланың 40 – 69 %, №2, 9, 12, 14 топтар 10 – 39 %, ал №7, 8 топтар шкала көрсеткішінің 0 – 9 %
аралықтарында жоғары деңгейлері анықталды (сурет -1):
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Сурет 1 - «Коммуникативтік іскерлікті бағалау» тестінің нәтиже көрсеткіштері
Зерттеу жұмысымыздың негізгі болжамына сәйкес келесі статистикалық талдау болжамы ұсынылды,
яғни: Н0: белгілі топтағы этнос өкілдерінің қарым-қатынастағы коммуникативтік іскерлік деңгейлері бойынша таңдаудағы айырмашылықтары нолге тең.
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Н1: белгілі топтағы этнос өкілдерінің қарым-қатынастағы коммуникативтік іскерлік деңгейлері бойынша
таңдауда едәуір нолден жоғары айырмашылықтар болады.
Талдау жүргізу барысында топ тыңдаушыларының саны өзара тең этностық топтар салыстырмалы түрде
алынды, ал дүнген этносының нәтиже көрсеткіштеріне жеке талдау жасалды. Нәтиже төмендегі кестеде
ұсынылып отыр (кесте 1 ):
№

Этностық топтар

N1

N2

Дамытушы эксп. дейін

Дамытушы эксп.
кейін

Т ә ж .
ж ә н е
бақ. топ.

Теориялық
бірл.

Тәж.
және
бақ. топ.

Теор. бірл.

1

Қазақтар

33

33

0,32

0,33-0,42

0,82

0,66-0,78

2

Славян өкілдері

33

33

0,33

0,33-0,42

0,83

0,66-0,78

3

Ұйғырлар

12

12

0,53

0,55-0,68

0,85

0,68-0,80

4

Кәрістер

12

12

0,52

0,53-0,66

0,82

0,64-0,76

5

Қырғыздар

11

11

0,54

0,55-0,68

0,86

0,68-0,80

6

Дүнгендер

13

13

0,51

0,51-0,66

0,68

0,42-0,53

7

Өзбектер

11

11

0,52

0,56

0,42-0,53

0,53-0,66

Кесте 1 - «Коммуникативтік іскерлікті бағалау» тесті бойынша дамытушы экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелердің корреляциялық көрсеткіштері
Кестедегі мәліметтер жүргізілген статистикалық талдау болжамдарының алғашқысын теріске
шығарады, яғни екінші болжамға сәйкес этнос өкілдерінің коммуникативтік іскерлік деңгейлерінде ұлттық
ерекшеліктеріне байланысты айырмашылықтар болу мүмкіндігін дәлелдейді. Осы дәлел график сызығында
былай көрінеді:
0,94
0,84

0,85

0,84

0,82

0,86

0,82

0,74
0,68

0,64
0,54

0,53

0,54

0,52

0,56
0,52

0,51

0,44
0,34

0,33

0,32

0,24
0,14
0,04
-0,06 0

1

2

3

4

д.экс.д.

5

6

7

8

д.экс.к.

Сурет 2 - «Коммуникативтік іскерлікті бағалау» тесті бойынша дамытушы экспериментке дейінгі және
кейінгі нәтижелердің корреляциялық көрсеткіштері бойынша
Сонымен, этнос өкілдерінің қарым-қатынасқа түсу барысындағы тіл табысқыштық, коммуникативтік
іскерлік және вербальды емес коммуникациялық әрекеттерін дамытуда қарым-қатынас психологиясы
бойынша арнайы бағдарламаларды тиімді қолданған жағдайда, аталмыш мәселелер бойынша нәтижелердің

корреляциялық көрсеткіштерінің едәуір жоғары динамикасына жету мүмкін. Яғни этностық қарымқатынас құзыреттілігін дамытуда нәтижелі біріккен диалогтық қарым-қатынас процесін ұйымдастырудың
маңызы зор болып табылады.
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Осыған орай, психология ғылымдарының кандидаты Н.Қ.Тоқсанбаева өзінің «Танымдық іс-әрекетке
кіріспе» атты оқу құралында «Оқытудың белсенділігі ... біріккен диалогтық танымдық іс-әрекетінде
көрінеді және оның дамуы осы іс-әрекеттің мәні мен маңыздылығы негізінде жоғарғы деңгейді көрсетеді»
[3, 37 б.] деген пікір айтады. Демек, зерттелушілердің коррекциялық нәтиже көрсеткіштерінің даму
динамикасына тікелей әсер етуге бағытталған дамытушы эксперименттің жалпы сипаты, оның маңыздылығы және құрылымы туралы ауқымды зерттеу жұмыстарын жүргізуді жолға қою қажеттілігі туындайды.
Қазіргі еліміздің халықаралық стандарттар жүйесіне сай болуға ұмтылыс жасау кезеңіндегі
туындаған экономикалық, әлеуметтік қиындықтар тұлғаның адамгершілік қадір-қасиетінің төмендеуіне,
адамдар арасындағы қатынастардың бұзылуына, халықаралық қақтығыстардың жиі көрініс беруіне өз
әсерін тигізуде. Әрине, бұл процесс еліміздің полимәдениетті білім беру саясатына кері әсерін тигізетіні
айдан анық. Мұндай жағдайда тұлғааралық өзара қарым-қатынастардың үйлесімде дамуын қамтамасыз
ететін қоғамдық институттардың ролі ерекше. Соның ішінде қоғамдық институттардың үштен екі
бөлігін құрайтын білім субъектілері арасындағы қарым-қатынас жасау деңгейлерін зерттеу, дамыту
қажеттігі туындайды. Өйткені қарым-қатынастың бір түрі болып табылатын этностық қарым-қатынас
полимәдениетті тұлғаны қалыптастыру саясатына кері әсерін тигізеді. Зерттеу бойынша анықталғандай,
тұлғаның этностық ерекшеліктері оның бірлескен іс-әрекеттегі қарым-қатынас деңгейіне байланысты
болады. Яғни этностық қарым-қатынастың позитивті дамуына полиэтностық топтардың ұйымшылдығы,
мәдени-құндылық бағдары, қарым-қатынаста өзін-өзі бағалауы, коммуникативтік іскерліктері, өзара
вербальды емес қатынас құралдарына этнос өкілдерінің сезімталдығы, олардың тіл табысқыштық
деңгейлері тікелей әсер етеді. Сонымен, аталмыш мәселелерге эмпирикалық және статистикалық талдау
жасай отырып, мынадай түйіндерге тоқталдық:
- біріншіден, этностық қарым-қатынас мәселесінің күрделілігіне байланысты зерттеу жұмыстарын
жүргізу кезінде арнайы зерттеу бағдарламасын құру, соның ішінде зерттеу жұмысының жоспарын,
болжамдарын, әдістемелерін, психологиялық талдау және статистикалық өңдеу процедураларын
экспериментальды психологияның негізгі парадигмаларына сәйкестендіру қажет;
- екіншіден, көп ұлтты еңбек ұжымдарын немесе полиэтностық топтарды зерттеу нәтижесі
көрсеткендей, адамның этникалық менталитеті, мәдени-құндылық бағдары, этностық ерекшеліктеріне
қарай өздерін бағалауы, ұлттық мінез-құлқына қарай коммуникативтік құзыреттіліктерінің қалыптасуы,
этнос өкілдерінің бір-бірінің вербальды емес коммуникациялық әрекеттерін бағалауы полиэтностық
және моноэтностық топтарда да қарым-қатынасқа түсу процесінде өзіндік маңыздылығын атқарады.
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На сегодняшний день вопрос межэтнического общения проявляет большой интерес ученых разных наук, в
том числе философии, социологии, этнопсихологии, психологии и др. Общение – одно из необходимых условий
для развития поликультурной личности, так как, без контакта не может быть возникновения и развития
человеческого общества. В связи с этим в данной статье рассматривается формирование стеретипов и
этнических стереотипов.
Ключевые слова: стереопит, этнический стереотип, общение, психологическое исследование.
Today, the issue of interethnic communication is of great interest to scientists of different sciences, including
philosophy, sociology, ethnopsychology, psychology, etc. Communication is one of the necessary conditions for the
development of a multicultural personality, since, without contact, there can not be the emergence and development
of human society . In this regard, this article examines the formation of stereotypes and ethnic stereotypes.
Key words: stereopyte, ethnic stereotype, communication, psychological research.

209

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
ОӘЖ 159.9:316.47

МАНДЫКАЕВА 1 А.Р., ЕРКЕН 2Ә.
Психол. ғыл. канд. , магистранты2 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана қ.
1

ЕҢБЕК ҰЖЫМЫНДАҒЫ ТҰЛҒА АРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ
АСПЕКТІЛЕРІ
Мақалада eңбек ұжымындағы тұлға аралық қарым-қатынастың психологиялық аспектілері туралы
зерттеулер баяндалады. Еңбек ұжымындағы тұлғааралық қарым-қатынастар үлкен жүйені құрайды,
бірақ ең басты мақсаты – ұйым алдында тұрған мақсаттарға қол жеткізу. Ұжымдағы қызметкерлер еңбек
процесі барысында бір-бірімен тұлға аралық қарым-қатынасқа түседі. Тұлға аралық қарым-қатынастарда
психологиялық үйлесімділік үлкен рөл атқарады.
Түйін сөздер: тұлға аралық қарым-қатынас, ұйым, манипуляция, коммуникация.
Тұлға аралық қарым-қатынас – бұл әлеуметтік-психологиялық құбылыс, ол адам өміріндегі көптеген
рухани және материалдық құндылықтарды қамти отырып, оның өміріндегі ең жоғарғы қажеттіліктердің бірі.
Дегенмен, бір қарағанда қарым-қатынас ұғымы баршаға танымал және қандай да мағыналы қиындықтармен
байланысты емес көрінеді. Адам қоғамда, өзін қоршаған адамдар тобында өмір сүреді және дамиды, оның
талаптарына сай өз пікірі мен мінез-құлқын өзгертеді, топтың өзге қатынасушыларымен бірлескен іс-әрекет
ықпалымен түрлі сезімдерді бастан кешеді. Алайда мұның барлығы өзге адамдармен ақпарат және толғаныс
алмасуда болады, оларды жақсы тани отырып, әрқайсысымыз қалай да болса қатынасқа түсеміз [1, 17 б.].
Еңбек ұжымы – бұл көптеген өзіне ғана тән қасиеттерден тұратын, қиын әлеуметтік жүйе. Оның жеке
стиль қызметі, өзіндік дәстүрі, конвенциалдық нормалары, қажеттіліктері мен әлеуметтік-психологиялық
климаты және т.с.с бар. Ұжымдағы қызметкерлер еңбек процесі барысында бір-бірімен тұлға аралық қарымқатынасқа түседі. Тұлға аралық қарым-қатынастарда психологиялық үйлесімділік үлкен рөл атқарады. Ол
әртүрлі топтар мен ұжымдағы адамдар арасындағы тіл табысушылық, мұндағылардың өз ісінен рақат, ләззат
алу, бейжай болуына себепші болатын психологиялық көңіл-күйі. Toп мүшелерінің бір-бірімен үйлесімділігі
жарасса, яғни бірінің іс-қылығы екіншісіне ұнайтын болса, бір-бірінің мінез-құлқын, қарым-қатынасын
жатырқамай дұрыс қабылдаса — онда психологиялық үйлесімділіктің болғаны. Ал мұндай ахуал жоқ жерде,
яғни біреудің қарекетін екіншісі ұнатпаған жағдайда, тіпті ақылға сыйымды нәрсенің өзі де кейде қолдау
таппайды, бірі екіншісін түсінбейді. Адамдар арасындағы көзқарас пен сенім бірлігі, не оның әртүрлілігі,
мүдделері мен мінез бітістерінің, темперамент ерекшелігінің қарама-қайшылығы да үйлесімділікпен қатар
үйлесімсіздікке де себеп болады.
Тұлға аралық қарым-қатынас – екі не құрамы өзгермейтін топ ішіндегі таныс адамдардың тікелей
контактылары. Тұлға аралық қарым-қатынастың белгілері: қатысушылардың психологиялық жақындығы,
бір-бірінің ерекшеліктерін білуі, бірге күйзелуі, өзара түсінушілігі, ортақ қызметтестігі. Мақсатына қарай
қарым-қатынас психологиясы тұлға аралық қарым-қатынастың (ортақтасудың) үш түрін ажыратады:
императив (бұйрық), манипуляция, диалог [2, 8 б.].
Императивтік немесе әміршіл қарым-қатынас – өз қатынас серігінің тәртібі мен іс-әрекетіне бақылау
жасау мақсатындағы әсер етудің авторитарлық, директивтік формасы. Қарым-қатынас партнері тек әсер
етудің нысанасы, пассив ретінде қарастырылады. Императивтің ерекешелігі, партнерды бағындыру жөніндегі
негізгі мақсатының жасырынбай айқын көрініп тұратындығында. Әсер етудің құралдары ретінде бұйрық,
талап, әмір, тыйым салу, нұсқау пайдаланылады. Сонымен, әміршіл қатынас – басқаны өзіне қажетті белгілі
әрекетке күшпен бағдардау.
Қоғамдық қарым-қатынастарда императивтік қатынастың өз орны бар. Мысалы, әскери қатынастар,
төтенше жағдайлардағы бастық-қызметкер қатынастары, қиын-қыстау, зілзала, операция кезіндегі қатынастар.
Осындай салаларда императивтік қатынасты пайдалану нәтижелі әрі қолайлы.
Сонымен қатар мұндай қарым-қатынасты мүлде қолдануға болмайтын салалар да баршылық. Ең алдымен
қарым-қатынастың бұл түрін достар және жұбайлар арасында, ата-ана мен бала арасында, тәрбие мен
педагогика саласында пайдалану ыңғайсыз әрі нәтижесіз.
Манипуляция, алдап-арбау қарым-қатынасы – жиі кездесетін тұлға аралық қарым-қатынас түрі, қарымқатынас партнерін өзінің жасырын ниетіне бағындыруды көздеген іс-әрекет. Өз мақсатына жету үшін
манипулятор қарым-қатынас партнерін нысана ретінде қарастырады. Манипуляциялық қарым-қатынас –
басқаны өз мақсатын жасырып өзіне қажетті іс-әрекетке баулу.
Императив пен манипуляцияның ұқсастығы екеуінің мақсаты бірдейлігінде: яғни, қатынас серігінің ойы
мен бойын билеу, бақылау. Айырмасы: манипуляциялық стильде шынайы мақсат жарияланбайды, жасырылады
не ауыстырылады. Алдап-арбау қарым-қатынасының қоғамдағы ресми орны – бизнес, сауда-саттық, іскерлік,
насихат, оқыту болып табылады. Бұл түрдегі қарым-қатынастың демеу берушісі, жаршысы Дейл Карнеги.
Арбаушылық барысында қатынас серігі жеке тұлға ретінде емес, тек манипуляторға керек қасиеттердің
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иесі ретінде қарастырылады. Мысалы, манипулятор мейірімді адамның мейірімін, әлсіздің әлсіздігін өз
мақсатында пайдалануға тырысады. Арбаушы өз арбаушылығының құрбаны болып қалады. Өзін-өзі біртұтас
тұлға ретінде емес, кейбір рөлдердің орындаушысы ретінде қабылдап жалған ниеттер мен мақсаттарға бас
ұрады. Манипуляторды сипаттайтын қасиеттер: өтірік, зерігу, сезімдердің қарапайымдылығы, өзін қадағалау,
өзіне де, басқаға да сенбеушілік. Манипуляцияға қарсы шыққан ғалым Э.Шостром «Анти-Карнеги» кітабын
шығарды.
Императив пен манипуляция түрлерінің ішкі ұқсастығы терең. Екеуін де монологтық (бірсөз, бірүн),
субьект – обьект қатынасына жатқызуға болады. Адам басқаны өз нысанасы ретінде қабылдағанда, басқаның
күй-жайын ескермегенде қарым-қатынас серігін мүлдем өз назарынан тыс қалдырып, тек өзімен өзі, өз
мақсаттары және міндеттерімен арақатынас жасайды. Сонда ол басқаларды емес, тек өзінің «көшірмелерін»
ғана көреді [2, 9 б.].
Диалог арқылы қарым-қатынас. Бұл – тең құқықтық субьектілердің арақатынасы, қарым-қатынас мақсаты
– өзін-өзі және өзгені тану, білу, дамытуы. Жоғарыда аталған арақатынастардан негізгі айырмашылығы –
эгоцентризмнен өзіндік ұстанымға көшу. Бұл қарым-қатынас үрдісінде екі дауыс, екі пікір есітіледі, бұл
субьект – субьект қатынасы. Диалогтық қарым-қатынас қатысушылардың өзара түсінушілігін тереңдетіп,
бірінің жан байлығын бірі көбейтуге, әрқайсысы өз-өзінің ашылуына жағдай жасайды. Осы типтегі қарымқатынасты іске асыру үшін қажетті өмірлік шарттар және қатысушылардың ішкі дайындығы керек. Әрине,
іскерлік қарым-қатынаста бұндай типті толық қолдануға болмайды. Бірақ осы типті меңгерген адамдардың
психикалық денсаулығы, мінездерінің біртұтастығы, салмақтылығы көзге түсердей.
Қарым-қатынас – өте күрделі феномен. Оның әртүрлілігі көптеген функцияларына тәуелді, ал
көпқызметтілігі (многофункциональность) жеке адам мен қоғам өміріндегі орны мен мағынасына байланысты.
Қарым-қатынастың ішкі құрылымы да өте күрделі, оны шартты түрде үш жаққа бөлуге болады:
коммуникация, перцепция, интеракция. Біртұтас, ішкі бірлігі бұзылмас процесті біз ғылыми мақсатта, терең
және жанжақты талдау үшін үшке бөлеміз. Естен шығармайтын жайт: тіршілікте арақатынас – біркелкі,
бұзылмайтын процесс.
Қарым-қатынас құрылымы үшке бөлінеді: коммуникация, интеракция және перцепция.
Коммуникация – арақатынас партнерлерінің бір-бірімен ақпарат алмасуы, білімді, идеяны, пікірді, сезімді
беру мен қабылдау үрдісі.
Интеракция – тұлға аралық қимыл ұйымдастыру, қатысушылардың өзара қозғалыс пен әрекет алмасуы.
Перцепция – адамдардың бірін бірі тануы мен тәрбиелеуі негізінде құрылатын белгілі тұлға аралық
қатынастар [2, 11 б.].
Қарым-қатынас барысында ақпарат бір адамнан (коммуникатор – ақпарат беруші) екінші адамға (реципиент
– ақпарат алушы) тек беріліп-алынбайды, алмасады. Сондықтан, қарым-қатынастағы ақпарат алысу – тікелей
ары-бері ауысы ғана емес, бұл процестің негізгі мақсаты белгілі жағдайдың не мәселенің жалпы мағынасын
анықтау, ортақ көзқарасты белгілеу мен келісімге келу.
Осы міндетті шешу үшін тұлға аралық қарым-қатынас барысында кері байланыс механизмі қызмет етеді.
Бұл механизмінің мәні: тұлға аралық коммуникациядағы ақпарат алмасу еке есе көбейеді, коммуникатордың
реципиентке өткен ақпараттың ішкі мағынасымен қатар реципиент коммуникатордың ақпаратына, оның
тәртібіне қалай қарайтыны, қалай бағалайтыны жөнінде мәліметтер беріледі.
Кері байланыс дегеніміз – коммуникатордың әрекетіне реципиенттің реакциясы туралы берілетін
ақпарат. Кері байланыстың мақсаты – қарым-қатынас серігіне оның мінез-құлықтары өзгелер жағынан қалай
қабылданып, сезіліп тұрғанын түсінуге көмектесу болып табылады [2, 12 б.].
Тұлға аралық қарым-қатынастың пән саласын анықтауға «қарым-қатынас» сөзінің семантикасы көмектеседі.
Зерттеулер (Бессонова, Доценко, 1999) көрсеткендей, тұрмыстық санада бұл сөзбен мағыналардың үш тобы
байланыстырылады:
1 Бірлесу, ортақтық, біртұтастық құру («жақсы орта, достар»);
2 Хабарламалар жіберу, ақпарат алмасу («сөйлесу, әңгімелесу»);
3 Қарсы ала іс-әрекет жасау, жиі құпия немесе интимді сипатқа ие өзара үйлесу («бірін-бірі терең түсіну»).
Екі адам бірін-бірі оң қабылдап, үшінші біреуге (тұлғаға немесе обьектіге) деген өз қатынастарын орнатса,
оларды осы үшінші адамға қатысты ұқсас бағдарларды дамыту бағыты пайда болады [3, 288 б.].
Кез келген еңбек ұжымының құрылымы екі басты түрге бөлінеді – біріншілік және екіншілік. Егер бұл
құрылымды бір кәсіпорын арқылы қарайтын болсақ, біріншілік құрылым компанияда жұмыс істейтін барлық
қызметкерлерді (олардың арасындағы тұлға аралық қарым-қатынасты) қамтиды. Екіншілік құрылым болса,
тар мағынаны білдіреді. Яғни екіншілік құрылымға бір бөлімшеде жұмыс істейтін қызметкерлер, олардың
бірыңғай мақсаттары мен еңбек бағыттылығы жатады. Біріншілік құрылымның тұлға аралық қарым-қатынас
жалпы тұрғыда болады. Бұл топтың қызметкерлері іскерлік және ресми, эмоционалды қарым-қатынасты
ұстанады. Бір-бірімен жақын қарым-қатынаста болу шарт емес. Екіншілік құрылым бірінмен-бірі жақын тұлға
аралық қарым-қатынаста болатын кіші топтардан тұрады. Сол себепті зерттеулерді екіншілік құрылымдағы
кіші топ ішінде жүргізу тиіс.
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Тұлғааралық қатынастар қарым-қатынас процесінде туындайды және дамиды. «Қарым-қатынас –
бұл тұлғааралық өзара қатынас іске асатын, көрініс табатын және қалыптасатын ақпараттық және заттық
өзара әрекет». Бірақ қарым-қатынас тек ақпараттық және заттық өзара әрекет қана емес, ол эмоционалдық
күйлердің алмасуы арқылы жүзеге асады, сол себепті де эмоционалдық байланыс туындайды, қалыптасады
және қарым-қатынасқа деген қажеттілік қанағаттандырылады. Қарым-қатынас пен қатынас бірімен-бірі
үздіксіз байланысты.
Өзін-өзі айқындау туралы түсініктердің жеткіліксіз жіктелуі диалогтік қарым-қатынас мәнін мейлінше
терең түсінуге тежегіш болып табылады. Еңбекте диалогтік қарым-қатынасқа, өзін-өзі айқындауға құндылық
ретінде қарау көрініс табады. Бір жағынан, диалог әдетте қарым-қатынастың анағұрлым жетілдірілген,
демократиялық түрі ретінде қарастырылады, екінші жағынан, өзара әрекеттің белгілі бір типтеріне релевантты,
ең алдымен, адамның мағыналық, рухани дүниесіне үңілу маңызды болғандағы қарым-қатынас типі ретінде
анықталады. Тәрбиелеу жағдайы дәл осындай болып табылады[4, 47 б.].
Еңбек ұжымындағы тұлғааралық қарым-қатынастар үлкен жүйені құрайды, бірақ ең басты мақсаты
– ұйым алдында тұрған мақсаттарға қол жеткізу. Ұжымдағы адамдардың ресми тобынан басқа, әрқашан
бейресми топтар да болады. Ол әріптестермен тұлға аралық қарым-қатынас арқылы қалыптасады және
ұйымның басқаруы мен әкімшілігіне бағынбайды. Сондай-ақ, бейресми топ әріптестердің өзара көзуайымы
мен жеккөрініш негізінде қалыптасады, және топ ішінде әрқашанда көшбасшылар мен аутсайдерлер болады.
Әлеуметтанушылар мен менеджмент қалыптастырушылары ұжымдағы тұлға аралық қарым-қатынастар
келесі түрлерден тұрады деген ойға келді:
1. Ресми қарым-қатынастар. Бұл қатынас тек қана ресми түрде жүреді және ресми қатынастан тыс шығатын
іс-әрекеттер тыйым салынған.
2. Бейресми қарым-қатынас. Бұл қатынас жиі әріптестерімен, көп тілектес және кейбір жалпы дәстүрлер
мен мерекелер бар қарым-қатынастардың арасында ынтымақтастық рухын ұсынады. Бейресми қарымқатынаста басшылық ұйымның мақсаттарына назар аудармай, кейін көптеген жанжалдар үшін еңбек
өнімділігі төмендейді.
Қарым-қатынас барысында іскерлік және тұлға аралық қарым-қатынастың келесі нұсқалары бар:
1. Оң бағытының сәйкестенуі. Мүшелерінің арасында ешқандай іскерлік қақтығыстар болмайтын топ,
жақсы қарым-қатынас арқылы жеке тапсырманы сәтті іске асырылауына ықпал етеді. Оң бағыттағы тұлға
аралық қарым-қатынастар әсерінен іскерлік қарым-қатынас оншада ресми болмайды, бірақ олардың
арасындағы айырмашылық сақталады.
2. Созылған іскерлік қатынастар мен жағымсыз жеке қатынастар. Бұл алдын ала қақтығыс жағдайы. Бұл
алдын ала қақтығыс жағдайлар. Ол бағынушылық-теңдік қарым-қатынаста орын алуы мүмкін. Асқынулардың
себептері әр түрлі болуы мүмкін, бірақ жанжал шығудың жолы іскерлік топтарының бұзушылықтар негізінде
тінту болмауы керек.
3. Бейтарап іскерлік және жеке қарым-қатынастар. Бейтарап қарым-қатынас деп, екі жақтың да белгіленген
шеңберден шықпайтын қарым-қатынастарды айтады.
Еңбек ұжымындағы қарым-қатынас – адамдардың бір-бірімен ақпарат алмасуына және іс-әрекет жасауына
мүмкіндік беретін өзара тіл табысуды орнату және дамыту болып табылады. Еңбек ұжымындағы қарымқатынас өте ауқымды тақырып және де көптеген аспектілерді қамтиды. Оған әріптестер арасындағы қарымқатынасты, басшылар мен бағыныштылар арасындағы қарым-қатынасты жатқызуға болады. Ұжымдағы
қарым-қатынасқа басшы және оның басшылық стилі де ықпал етеді. Тұлға аралық қарым-қатынасқа басшылар
жұмыс уақытының жартысынан көбін жұмсайды, бұл оларға мекеме ішіндегі, сондай-ақ мекемеден тыс
ақпараттар алуға негіз болып, қарым-қатынасқа түсетін адамдармен қажетті деңгейде араласуын қамтамасыз
етеді. Дамыған елдердің іс-тәжірибесі іскерлік табыстың бұл күнде 70%-дан астамы шағын мамандандырылған
кәсіби біліміне емес, адамдармен түрлі деңгейде және дұрыс қарым-қатынас жасай білуіне, сондай-ақ адами
факторын дұрыс қолдана білуіне тікелей байланысты екенін көрсетті.
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В статье рассматриваются исследования о психологических аспектах межличностного отношения в
трудовом коллективе. Межличностные отношения в трудовом коллективе образуют большую систему, но
самой важной целью является – достичь целей поставленных перед организацией. Рабочие в коллективе
по время трудового процесса вступают друг с другом в межличностные отношения. Психологическая
совместимость играет важную роль в межличностных отношениях.
Ключевые слова: межличностные отношения, организация, манипуляция, коммуникация.
The article discusses research about psychological aspects of interpersonal relationships in the workplace. Interpersonal relationships in the workplace form a large system, but the most important goal is - to achieve the goals
set by the organization. Employees enter in interpersonal relationships at the time of work process in organizations.
Psychological compatibility plays an important role in interpersonal relationships.
Keywords: interpersonal relationships, organization, manipulation, communication.
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АРТТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Мақалада арттерапияны қолданудың
қазіргі жағдайы баяндалады. Арттерапия техникасы
психодиагностика мен коррекциялық практикада кеңiнен қолданылады. Арттерапия өзiн бейнелеу мен өзiнөзi тануда кең көлемдi қолайлылықтың көзi болғандықтан, адамдардың жағымсыз әсерлерден босануға,
оң әсерлi эмоциялардың көрiнуiне, тығырықты, ішкі конфликтілі жағдайларынан шығуға және де белсендi
өмiр позициясын құруға жол ашады.
Түйін сөздер: арттерапия, психотерапия, агрессивті көңіл-күй, техника.
Қазіргі таңдағы көптеген зерттеулердің нәтижелеріне сүйенер болсақ, арттерапияның, яғни, өнер арқылы
терапия жүргізудің пайдалы емдік мақсаттағы терапия екенін түсіндіріп, дәлелдеп отыр. Оларға қысқаша
тоқталып кетер болсақ:
Әлеуметтік ортада туындап отыратын көңіл-күйдегі агрессивті сезімдерден босаңсу. Сурет салу, живопись,
түрлі-түсті краскалармен глинаны пайдалана отырып мүсіндер жасау – адам бойындағы психикалық
қысымдардан босаңсуына пайдасын тигізетін ең бір зиянсыз әдіс.
Психотерапияны жүргізудің вербальды түріне қарағанда, көптеген бейнелердің көмегімен ішкі уайымдаулар
мен санасыз түрде кикілжіңге түсу себептерін сыртқа шығару оңайырақ болады. Яғни, терапияның тиімді әрі
пайдалы жағы осыдан байқалады. Сонымен терапия барысын алға, жағымды жағынан ілгерілеуін тездетеді.
Терапия жүргізу процесінде диагностикалық жұмыстармен интерпретация жасаудың негізгі мүмкіндіктерін
нақты беріп отырады. Клиенттің жасап шығарған творчестволық туындыларының шындықтағы бар нәрсе
екенін ол өзі жоққа шығара алмайды. Клиенттің шығармашылық жұмысының стилі мен мазмұны ол
жөнінде терапевтке көптеген ақпарат беріп отырады. Сонымен қатар туындының авторы терапевтпен бірге
интерпретация жасауда көптеген өзіндік үлесін қосады.
Көптеген арыла алмай жүрген ойлар мен қиын ауыр сезімдермен жұмыс жүргізуге болады. Кейбір
уақыттарда үдемелі сезімдер мен қандай да бір наным-сенімдердің себептерін анықтаудың, оны түсіндіре
алудың бірден-бір жолы – осы вербальды емес әдіс арқылы қарым-қатынас жасау болып табылады.
Терапиялық өзара қарым-қатынасты нығайтуға көмегін тигізеді. Топ мүшелерінің творчестволық жұмыстарындағы кейбір элементтерінің ұқсас келуі өзара жағымды сезімдер мен бір-біріне деген эмпатияның қалыптасуын тездетеді.
Іштей өзін-өзі реттей алушылық пен өзін-өзі бақылай алу сезімінің пайда болуына әсерін тигізеді. Өз
сезімдеріне зейін қоя отырып, көңіл бөлуін дамытады және нығайтады.[1,53 б.]
Арттерапия өзiн бейнелеу мен өзiн-өзi тануда кең көлемдi қолайлылықтың көзi болғандықтан, адамдардың
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жағымсыз әсерлерден босануға, оң әсерлi эмоциялардың көрiнуiне, тығырықты, ішкі конфликтілі
жағдайларынан шығуға және де белсендi өмiр позициясын құруға жол ашады.
Арттерапияны құрамды элементтеріне байланысты қолданудың бірнеше әдіс-тәсілдері бар. Оларды бірбірімен байланыстыра отырып, кезектестіре жүйелі түрде қолдануға болады.
Арттерапия келесi мақсаттарға қол жеткiзуге мүмкiндiк бередi:
- Агрессивтi көңiл-күйден және негативтi әсер етушi сезiмдерден босануға жол ашады. Суретпен,
картинамен, скульптурамен жұмыс жасау қауiптi емес екенiн дәлелдейдi.
- Емдiк процестi жеңiлдетедi. Өзi сезбейтiн қарама-қайшылықтарды және уайымдауларды вербальды
психотерапиялық процеске қарағанда, сурет арқылы ашып салу оңайырақ болады.
- Диагностикалық қорытынды мен интерпретация жасауға қажеттi материал алуға болады. Творчестволық
еңбектің жемiсi ұзақ өмiрлiк нәтиже болып келедi. Клиент оның шындықтағы факт екенiн жасыра алмайды.
Шығармашылықтың стилi мен мазмұны терапевтке пациент жөнiнде қосымша ақпарат бередi.
- Пациенттiң жасырып қалуға бейiмделген ойлары мен сезiмдерiн көрсете бiлу. Өте қатты уайымқайғыларын және сенiмдерiн көрсетудiң бiрден-бір жолы кейде вербальды емес қарым-қатынас болып
табылады.
- Терапевт пен клиент арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтiру. Творчестволық iс-әрекетке бiрiгiп
әрекет жасау қатынастағы эмпатиямен бiр-бiрiн жақсы қабылдауға ықпал етедi.
- lштей бақылау сезiмдерiн дамыту. Суретпен, картинамен немесе скульптурамен жүргiзiлген жұмыс
түстер мен формаларды бiрыңғай қалыпты қолдануға көмек бередi.
- Түйсiну және сезiну арқылы зейiндi бағыттау. Творчестволық жұмыспен айналысу кинестетикалық
және көру түйсiктерiмен эксперименттеуге өте бай жағдай жасайды және де олардың қабылдау қабiлеттiлiгiн
дамытады.
- Шығармашылық қабiлетiн дамытады және де өзiн-өзi бағалауын жоғарылатады. Арттерапияның ең
негiзгi маңызды мәнi, ол жасырын таланттарын ашып және оны дамытуда қанағаттанушылық сезiмiн сезiндіру
болып табылады. Сондықтан, өз мүмкіндіктерін танып-білу арқылы өзін-өзі бағалауы жоғарылайды.[2,112б.]
Арттерапияны жеке адаммен немесе топпен өткiзуге болады. Арттерапевт арттерапияға қатысушыларды
қажет құралдармен қамтамасыз етуi керек, олар: краска, қаламсап, қағаз, түрлi-түстi карандаштар т.б немесе
қатысушыларға өздерiң әкелуге болады деп айтуға да болады. Арттерапия жүргiзер орын кең, ауасы таза болуы
тиiс. Қатысушылар онда еркiн қозғала бiлулерi қажет. Арттерапевттiң атқаратын функциясы айтарлықтай
қиын әрi ситуацияға байланысты ауысып отырады. Ол өнер мен творчествоның белгiлi бiр қағидаларын
бiлiп, үйренген болуы тиiс. Өйткенi арттерапияны жүргiзiп жатқан кезде творчествоның, өнердiң белгiлi
бiр техникалық қабылдауларын түсiндiрiп қана қоймай, оны iс жүзiнде көрсетуi қажет болады. Арттерапевт
сурет творчествосымен өзi шұғылданып жүруi тиiс, ол оған көптеген процестердi анық сезiнiп, түсiнуiне
көмектеседi. Арттерапевт қатысушылардың әрқашанда ақыл-ойын, психикалық жағдайын, олардың жеке
дара ерекшелiктерiн, дайындықтарын және өзге де факторларын есепке алып отырулары қажет. Арттерапия
жүргiзер алдын ол қатысушылармен олардың проблемалары жөнiнде әңгiме қозғауы керек. Өйткенi
қатысушылар арттерапевттi арттерапияға қатысушы топтың бiр мүшесi ретiнде қабылдаулары тиiс. Сонда ғана
арттерапевттiң өтілетін сабаққа қатынасуы оларға бiр-бiрiмен қарым-қатынас жасауына керi әсерiн тигiзбейдi.
Мұнда арттерапевт қатысушылардың эстетикалық дағдыларын дамытушы ретiнде қатысады. Арттерапиямен
жұмыс iстеудiң бiрiншi кезеңі, ол қайшылықтарды жеңе бiлу болып табылады. Ол “lстей алмаймын деген
комплекстi” жеңудiң бiрден - бiр жолы. Клиентті болып жатқан ситуацияға қызықтыру керек, сонымен қатар
оның эмоциясы мен қызығушылығына, көзқарасына сәйкес, оны теоретикалық әңгiмеге тарта отырып, оған
пайдалы әрi айналысатын жұмысына қажеттi ақпарат берiп отыруы керек. Жұмыстың ақпараттандыру этапы,
ол – клиенттің өнердiң техникалық жақтарымен танысуы, яғни оған жалпы өнер туралы мағлұматтарды
жеткiзуден тұрады. Бұл этапта әлеуметтiк-коммуникативтi характердiң сұрақтары шешiледi.[3,87б.]
Арттерапияда тек қана белгiлi бiр тақырыпты таңдап алу талап етiлмейдi, керiсiнше арттерапияға
қатысушылардың өмiрiнiң әртүрлi жақтарын қамтитын тақырып болғаны дұрыс.
Оларға төмендегiдей тақырыптарды ұсынуға болады:
1. Өзiнiң жекелiк өткен шағы мен қазiргi уақыты: өзiң туралы не ойлайсың; менiң негiзгi проблемам;
мендегi ең негiзгi нашар көзқарас; мен және менiң жағымсыз сезімдерім; мен неден қорқамын; менiң жанұям;
менiң ата-анам; менiң негiзгi кемшiлiгiм мен мәртебем; мен адамдардың арасындамын; адамдарда маған не
ұнамайды; мен кiммiн; мен жануар ретiнде; өмiрлiк жол; менiң түстерiм.
2. Болашақ, мақсат және абстрактiлi түсiнiктер: мен қандай болғым келедi; аурусыз өмiр; мен кiм
болғым келедi; егер мен Чародей болғанда; менiң Отаным; үш арман; мен он жылдан кейiн; махаббат;
жеккөрушiлiк; сұлулық; сағыныш; еркiндiк; күш пен әлсiздiк; тәуелдiлiк пен тәуелсiздiк; қайырымдылық;
қысым; қорқыныш; тiлек; ауру; сезiмталдылық; ерлiк.
3. Топтағы қарым-қатынас: топтағы менiң қарым-қатынасым және проблемам; топпен кездесуге
байланысты бүгiнгi көңiл-күйiм; топ жануарлар көрiнiсiнде; сиқыршы топты өзгертiп жiбердi; сахарадағы
топ; бiздiң хан сарайымыз; мен адамдарға не беремін; олардан не күтемiн; топ мүшелерiнiң портреттерi;
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Тақырыпты ұсыну әртүрлi жолмен жүзеге асады. Тақырып белгiлi бiр соңғы реакцияларға байланысты
ұсынылады. Бiрiншiден қатысушылардың қарсыластығы, яғни “Aдамдардың суретiн сала алмаймын”,
“Оларды қолдан жасай алмаймын”, екiншiден: топтың алғашқы мақсаты. Тақырыпқа қойылатын негiзгi
талап оның кейiнгi талқылауға катализатор болатын потенциальды қабiлетiнiң болуы.[4,3б.]
Малколмның пiкiрiнше, тақырып дұрыс таңдалмаған жағдайда оның эффектісі төмен болады. Сол
себептi тақырыпты өзiндiк орнымен, өзiндiк уақытына сәйкес таңдауы қажет.
Арттерапияға қатысушы өзiндiк iшкi қайшылықтарын жеңiп, iске өз еркiмен кiрiскенде, арттерапевт
өзiнiң емдiк мақсаттарын жүзеге асыруға болады. Бейнелеу өнерi сөздiк бейнелеу қорын күшейтедi.
Сондықтан, арттерапевт клиентке жұмыс кезiнде туындаған ойларын қағаз бетiне түсiрiп отыруға ұсыныс
жасауына болады.
Арттерапияның негiзгi жетiстiгi, ол – клиенттің қылықтарын әлдеқайда тереңiрек бағалай бiлуге
мүмкiндiгi болып табылады. Қатысушының қандай өмiрлiк кезеңде тұрғаны жөнiнде пiкiр бере отырып,
оның суреттерiнен дәл қазiргi кездегi ойларын ғана бiлiп қоймай, болашаққа және өткенге деген көзқарасын,
жасырын уайым-қайғыларын көруге болады. Бұлар қатысушының анық өмiрiнiң күнделiгi мен емi болып
саналады.
Арттерапияны, белгiлi нәтижеге қол жеткiзудiң негiзгi құралы – бейнелеу өнерi болып табылатын
топтық психотерапияның бiр нұсқасы деп санауға болады. Топ негiзiнде 8-10 адамнан тұрады. Жүргiзiлiп
отырған процесте қатысушының белсендi болуы негiзгi талап болады. Топтық жұмыстың бастамасы
арнайы әңгiмеден басталады және алғашқы жаттығулардың бiрi болып – творчестволық ойындар саналады.
Ол топтың бiр-бiрiмен танысуына, творчестволық материалдарды көрiп бiлуге және қысымды төмендетуге
әсер етедi. Кейiн келе арттерапия процесi топ арасында проблема болуын тоқтатады, қорқыныш сезiмi,
қарсы келушiлiк, шығармашылықты көрсетудегi қиыншылық сезiмi жоғалып, ең негiзгi көзге түсушi
жасалған шығарманың өзi емес, оның авторы болып қалады. Автордың жеке басына қатысты аналитикалық
талдаулар пайда бола бастайды, клиенттерге берiлген тақырыпқа байланысты жалпы әрi нақты бағалаулары,
эмоциялары көрiнедi. Тақырыпқа сәйкес өзiндiк болжаулары туындайды.[5,65б.]
Жасалған жұмыстарды талдау сурет салуды, жабыстыруды, тiгiстi аяқтағаннан кейiн басталады.
Дискуссия арттерапевттiң сөздерiнен басталады, оның суретке қарап ойлануы, суреттiң iшiне енуi, сол
арқылы автордың суретпен не айтқысы келгенiн шешу. Арттерапевттiң мақсаты талқылау барысында
дискуссияны стимулдау және информацияны қолдануы, бiрақ аяқталған жұмыстармен қоса, топ
мүшелерiнiң ерекшелiктерiн де есепке алуы қажет.
Арттерапия техникасы психодиагностика мен коррекциялық практикада кеңiнен қолданылады
[6,28б.]. Арттерапияны жүргiзер алдын, шығармашылық түрiнiң тақырыбын ұсынбас бүрын, түстерге
деген қатынасын анықтау үшiн тест жүргiзiледi. Бұнда Люшердiң тестiн жүргiзуге де болар едi, бiрақ
стимулды әрекеттерге байланысатын түрлi-түстi қарындаштарды таңдап алу мүлдем мүмкiн емес.
Сол себептi бiз картоннан жасалған 8 тiк төртбұрыш немесе шеңбер дайындаймыз. Сонымен қатар, 8
түрлi-түстi қарындашты дайындаймыз (қызыл, сары, көк, жасыл, күлгiн, қоңыр, сұр, қара). Алдын-ала
жасап дайындаған 8 картонымызды осы түстерге бояймыз және өзiмiздiң 8 түстi тестiмiздiң вариантын
аламыз. Тесттiң келесi процедурасы классикалылыққа сәйкес келедi. Арттерапияны жүргiзгенде ертегi
инструкциясын қолдануға болады. Мысалы: “ Көздерiңе елестетiңдершi, ертегiлер әлемiнде өмiр сүретiн
ғажайып көбелек болады екен. Ол ормандардың, егiстiктердiң, көлдер мен теңiздердiң үстiмен ұшып
серуендеп жүредi екен. Ол көбелек өзiнiң егiстiктер әлемiне жасаған саяхаттарының бiрiнде, егiстiкте
жайқалып өсiп тұрған түрлi-түстi гүлдердi көрiп, оларға қызыға қарайды. (Осы кезде тесттi жүргiзушi стол
бетiне түрлi түстерге боялған картондарды қояды). Ғажайып көбелек гүлдердi айнала ұшып жүрiп, сол
гүлдердiң iшiнен бiреуiне қонғысы келiп кетедi. Айтыңдаршы, ғажайып көбелек қай гүлге келiп қонады
(бала көрсетедi, жүргiзушi қай түс 1-шi орында екенiн жазып алады да, сол түстi картондар қатарынан алып
тастайды). Көбелек демалып болғаннан соң, қайта саяхатын жалғастырады. Серуендеп жүрiп бiраз уақыт
өткеннен соң, ол өзiне таныс бiр егiстiктi кездестiредi. Ал, осы кезде ол қай гүлге қонар екен а?”
Осындай адам iшiн пыстырмайтын әдiстер арқылы жүргiзушi түстердiң кезектiлiгiн бiлiп алады. Ол
нәтижелер кестеге жазылып қойылады.
Қолдануда оңай әрi қызықты әдiстердiң бiрi “Анонимдiк сыйлық” болып табылады. Топ мүшелерi
“Менiң сезiмiм” немесе “Менiң ойым” деген тақырыптарда өз жұмыстарын жасайды. Сонымен қатар
өзге де проективтi әдiстердi де жүргiзуге болады. Бұл жерде ең негiзгiсi топ мүшелерiнiң бос болмауы
және олардың қасындағы адамдардың жұмысын қарап шықпауы болып табылады. Жұмыстарын аяқтап
болғаннан соң, топ мүшелерiне өз жұмыстарын белгiлi бiр орынға әкелiп қоюлары сұранылады. Жасалған
жұмыстардың авторлары белгiсiз болып қалады. Топтың әрбiр мүшесi жасалған жұмыстарын қарап шығады.
Содан кейiн өзiне ұнағанын таңдап, сол жұмысқа сыйлық сыйлайды. Содан кейiн топтың қатысушылары
кiшкене тiлектерi мен азғана сыйлық дайындай бастайды. Сыйлықтар дайын болған соң өздерiне ұнаған
жұмыстардың қасына өз сыйлықтарын қояды.[7,97б.]
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Мұндай тапсырмалар адамдарға өзгенi түсiне бiлуге және оларға мейiрiмдiлiк көрсете бiлуге, сонымен
қатар сыйлық бере бiлумен сыйлай алушылыққа үйретедi. Ал талқылау барысында көптеген тiлектер өте
пайдалы екендiгi анықталады.
Ұсынылған техникалар адамдардың бiр-бiрiне жақындасуға өте күштi көмек бередi, активизацияның
маңызды факторы әрi ойлау, ес, дағдылардың сенсомоторлық жаттығуы болады. Ал арттерапия жөнiндегi
бар бiлiм қазiргi уақытта тек қана психологтарға ғана емес, мүғалiм, ата-ана және әлеуметтiк жұмыс
орындарындағы адамдарға да өте қажет.
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В статье рассматривается текущее состояние использования арт-терапии. Техника арт-терапии широко
используется в психодиагностике и коррекционной практике. Являясь масштабным источником в самовыражении и
самопознании, арт-терапия создает условия для избавления от негативного воздействия, проявления позитивных
эмоций, разрешения безвыходных, внутренних конфликтов и построения активной жизненной позиции.
Ключевые слова: арттерапия, психотерапия, агрессивные настроения, техника.
The article focuses on the use of the art therapy in the modern world. Art therapy technique widely used in psychological diagnostics and correction practice. Because art therapy is very useful in describing and familiarizing with yourself, it
helps people avoid from bad feelings, give freedom to good emotions, emerge from conflict situations and build an active life
position.
Keywords: art therapy, psychotherapy, aggressive mood, technique.
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КОУЧИНГ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ
Мақалада коучинг жүйесі туралы, адамдардың мақсат қойып, кәсіби өсуіне ықпал етеді және кеңес беріп, қолдау
білдіретіндігі баяндалады. Коучинг – адамның тиімділігін арттырып, оның оқып-дамуына септігін тигізеді. Аталған
технология білімге ғана негізделмеген сонымен қатар үйренушінің қабілеті мен шығармашылығына негізделген.
Түйін сөздер: коучинг, құндылықтар, коучинг технологиясы.

Қазіргі уақытта коучингтің белгілі бір қырларын көрсететін бірнеше анықтамалар бар. Коучинг –
адамдардың мақсат қойып, кәсіби өсуіне ықпал етеді және кеңес беріп, қолдау білдіреді. Коучинг – жеке
әлеуетті барынша арттыру мақсатында пайдаланылатын технология. Коучинг – белгілі бір жағдайда ғана
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қолданылатын технология емес, тиімді коучинг – адамдармен қарым-қатынас жасауға бағытталған іс-әрекет,
ойлау тәсілі. Тимоти Голви айтқандай, коучинг – үйретпейді, үйренуге көмектеседі.
Берілген анықтамаларға сәйкес, коучинг технологиясын әдіс, (сенімді қарым-қатынас құралы) жаңа ойлау
тәсілі, өнер және жаңа ғылым саласы ретінде де қарауға болады. Коучинг – бағалаудан, бұйрық беруден,
талқылаудан және сарапшы пікірінен тыс кеңістік.
Әдетте, әлдебіреу коучингпен айналысады дегенде «екі адамның» коуч пен білім алушының кездесуін
айтады. Бірақ бір адамға бағытталған коучинг жиі және мүлде заңсыз абсолютке телінеді. Жалпы коучинг
барысында болатын әңгіме,ең алдымен, білім алушыға қатысты дейді[1,25б.]. Сондықтан, егер де сіз
коучингте шынымен де табысты болғыңыз келсе, білім алушымен бірге жұмыс істеуге дайындалыңыз. Егер
де коуч сіз үшін бірдеңе жасай алады деп санасаңыз - сіз қателесесіз. Мен өз білім алушыма тек қай жерде
және неде өз әлеуетін «дамытпай отырғанын» айтып бере аламын. Коучингке білім алушы ретінде қатысатын
әр адам, уақыт өте келе басқалар үшін коуч болады.
Шын мәнінде дұрыс коучинг - бұл жүйелі құбылыс. Коучинг жүйесі өзара байланысқан келесідей
элементтерден тұрады: ұйымдастырушылық - мәдени орта, коуч пен білім алушы тұлғалары, сондай-ақ
солардың арасындағы арақатынастың технологиялары[2,17б.].

Ұйымдастырушылық-мәдени орта
(коучингтің мақсаттары мен
құндылықтары, ресурстар, мерзімдер)

Коучинг технологиясы
Жүйелі коучингтің негізінде төрт басты ереже бар.
1)Коучингте коуч пен білім алушыдан басқа ең белсенді рольді сыртқы орта атқарады. Сыртқы ортаға
мыналар жатады: а) коуч пен білім алушының жақын айналасы (отбасы, туыстары, достары); б) білім алушының орта және алыс айналасы (мысалы, білім алушының шынайы/ықтимал ұйымы); әсер етудің референттік
орталықтары және т.б.; в) «өмірдегі» әр түрлі мүмкіндіктер (соның ішінде білім алушының қызмет саласы
немесе бизнесі); г) әлеуметтік жетістікке қатысты қоғамдық нормалар мен стереотиптер.
2) Коучингтің нәтижесіне өзгерістен туындаған (=әлеуметтік жетістікке қол жеткізу) саналы пайда ғана
емес, сондай-ақ бұлдыр факторлар, ең алдымен, коучингтің қатысушылары мен ортаның құндылықтары әсер
етеді. Жүйелі коучингтің қатысушыларының әрқайсысын (коуч, білім алушы, орта) үш құраушының: құндылық-үдеріс-ресурс бірегей жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл үш таған коучингті өткізуге деген
жүйелі тәсілдеменің негізі болып табылады. Қай формада болмасын, ол «әлеуметтік жетістіктің жүйелі коучингін» үйрену кезінде бізге әрдайым кездесетін болады.
Құндылықтар деп біз алғышарттар мен артықшылықтарды таңдау негізінде құрылатын ойсыз идеалдар,
нормалар, нұсқаулар мен сенімдерді түсінеміз. Егер адам құндылықтарды бағаласа, біз оның құндылықтар
турасындағы түсініктері жайлы әңгімелесеміз.
Ресурстар деп коучинг қатысушыларының құзіретінде бар материалдық және материалдық емес
активтерді (ақша, уақыт, білім, дағдылар және т.б.) түсінеміз.
Үдерістер деп әрекеттердің белгілі бір реті (коучинг технологиялары) арқылы коучинг
қатысушыларының жағдайларының өзгеруін түсінеміз.
3) Жүйелі коучингті өткізу барысында біз білім алушының коучинг технологиясының көмегімен маңызды мәселе шешуге болатын Әлеуметтік Жетістікке жетудегі мәселелері/жобалары бар дегенді басшылыққа
аламыз. Коучингтің мәні білім алушының маңызды мәселесін шешу жолдарын бірлесе отырып іздеуде.
Мәселені шешу жолдарын таңдау, өз кезенінде білім алушының негізгі құндылықтарына сәйкес оның ресурстарын қайта бөлу негізінде құрылады (немесе адамға қолжетімді ресурстарды қайта бөлу негізделетін
құндылықтарды түзету).
4) Өмір сүрудің қолайлы ортасын екі жаққа да тиімді етіп құру коучингтің нәтижесі болып табылады (
=барынша жайлы ортақ тіршілік ортасы). Коучингте бұл орта білім алушыға да, коучке де тең дәрежеде жайлы болуы маңызды. Ортаның өзгеруін білім алушы әр түрлі қабылдауы мүмкін, оның ішінде жаңа Әлеуметтік
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Жетістік ретінде де қабылдануы мүмкін. Коуч үшін Әлеуметтік ортаның жетілдіріліп отыруы өте маңызды.
Үнемі дамып отыратын ортада әлеуметтік жетістіктің жаңа сатылары қалыптасады, және сәйкесінше, коучтің
өзі үшін жаңа міндеттер қалыптасады[3,52б.].
Коучинг – адамның тиімділігін арттырып, оның оқып-дамуына септігін тигізеді. Аталған технология
білімге ғана негізделмеген сонымен қатар үйренушінің қабілеті мен шығармашылығына негізделген.
Коуч/білім алушы қарым-қатынасы үшін қоршаған орта ретінде мыналар саналады:
қоғамдық ортаның жағдайы;
қатынасудың референттік айналасы (кәсіби немесе үй жағдайындағы);
әлеуметтік немесе тұлғалық жетістікке жетудің салалары.
Қоғамдағы ортаның жағдайы әлеуметтік жетістіктің ең жалпы параметрлерін талап етеді және қарымқатынастың оң өзгерістерін қалыптастырады. Ол өзінің мәні мен әсер ету күші бойынша әр түрлі факторлардан
тұрады. Меніңше, олардың ішінде ең негізгісі – бұл коуч-білім алушы қарым-қатынасының кәсіби және
тұлғалық әлеуетін сол ортада жүзеге асыру мүмкіндігі.
Сонымен, жетістік туралы жаңа түсінік қалыптасады. Біз социумның аймағында өмір сүргендіктен өз
айналаңда көңілі толған және табысты қоғамды құру қоғамның дамуы мен үйлесімділігіне өз үлесіңді қосуға
көмектеседі. Жүзеге аспайтындай болып естілгенімен, коучинг әр коучтің айналасына өзара пікірлес болып
келетін табысты адамдар санының артуына алып келеді. Бұлай өмір сүру оңайырақ деп кім таласады.
Жүйелілік тұрғысынан қарағанда коучингтің нәтижесіне өзара әсер ететін келесідей факторлар бар:
А. Тұлға (білім алушының, коучингтің құңдылықтары мен ресурстары);
Б. Қоршаған орта (білім алушы мен коуч отбасыларының құндылықтары мен ресурстары; білім алушының
қызметінің мүмкіндіктері, қоғамдық құндылықтар (стереотиптер));
В. Коучинг технологиясы.
Жүйелі коучингтегі факторлар арасындағы қарым-қатынас. Бұл факторлардың әрқайсысының арасында
белгілі бір қарым-қатынас бар:
1) коуч/білім алушы – қоршаған орта;
2) коуч – коучингтің технологиясы – білім алушы;
3) коучингтің технологиясы – қоршаған орта[4,29б.].
«Коуч-білім алушы» жұбының дербес нәтижелілігі мен әлеуетін жүзеге асыруды арттыру – бұл белгілі
бір әлеуметтік ортада орын алатын үдеріс. Коуч те, оның білім алушысы да адамдар арасында, белгілі бір
қоғамда жұмыс істейді. Қоршаған орта олардың құндылықтары, сенімдері, талғамдары, сұраныстары мен
жалпы мәдениетін қалыптастыра отырып, оларға тікелей ықпал етеді. Қоршаған әлеуметтік ортаны екі
бөлікке бөлуге болады – қоғамдық орта және коучинг қатысушылары үшін жақын орта. Олардың әрқайсысы
жетістіктің өз стандарттарын және оларды жүзеге асыру мүмкіндігін белгілейді. Осылайша олар коучингтің
жетістігіне тікелей әсер етеді[5,25б.].
Коучингтің өзі – бұл қоршаған ортадағы табыстылықтың жаңа міндетін қою үдерісі. Егер де адамдар оған
тартылса, демек, кем дегенде олардың біреуі тұлғалық табыстылықтың жоғары стандарттарына сәйкес болуы
керек. Ол үшін коучингтің қатысушысы жетістіктің стандарттары жүзеге асырылған белгілі бір мәдени
ортаның мүшесі болуы тиіс. Сондықтан коуч жиі өз айналасында білім алушының айналасының ортасы
үшін ортақ жетістіктің жаңа нормаларын өзі құрады. Ол білім алушының айналасының стандарттары мен
нормалары үшін сын болып табылады. Осылайша адам таңдау алдында тұрады - немесе іс жүзінде ортаның
бұрынғы талаптарына сай болып қала отырып, өз жағдайын тепе-теңдікте сақтау, немесе жетістіктің мүлде
жаңа параметрлеріне сүйене отырып, өзінің өзгеруін бастау. Коучинг әрқашан белгілі бір мәдени ортада
жүзеге асады. Айтқандай, ол үшін пісіп-жетілу қажет. Әлбетте, бұл жердегі әңгіме алдымен білім алушыға
қатысты.
Коуч/білім алушы қарым-қатынасы үшін қоршаған орта ретінде мыналар саналады:
қоғамдық ортаның жағдайы;
қатынасудың референттік айналасы (кәсіби немесе үй жағдайындағы);
әлеуметтік немесе тұлғалық жетістікке жетудің салалары.
Қоғамдағы ортаның жағдайы әлеуметтік жетістіктің ең жалпы параметрлерін талап етеді және
қарым-қатынастың оң өзгерістерін қалыптастырады. Ол өзінің мәні мен әсер ету күші бойынша әр түрлі
факторлардан тұрады. Меніңше, олардың ішінде ең негізгісі – бұл коуч-білім алушы қарым-қатынасының
кәсіби және тұлғалық әлеуетін сол ортада жүзеге асыру мүмкіндігі. Мысалы, орта ретінде ұйымдағы қандай
да бір жобаны алайық. Оның ұйым ішінде табысты болуы үшін үнемі жаңа мүмкіндіктерді, соның ішінде
кадрлық ресурстарды анықтап алып, оларды іске асыру керек. Жобалар, әдеттегідей, бизнестің белгілі бір
сұраныстарына жауап береді. Әдетте табыстылықтың жаңа технологиялары, жаңа көзқарастары талап етіледі.
Ол бірден пайда болмайды, бірақ коучинг арқылы жоба міндеттерін іске асырудың мерзімдерін біршама
жеделдетуге болады[6,25б.].
Коуч - талапкердің білімін тереңдетіп, әр түрлі сұрақтарға жауап табуға көмектеседі. Коучинг
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технологиясының әдістері мен тәсілдері мақсатқа жетуге мүмкіндік береді, SMART форматында, оң тұжырымдалған, бақылау аймағына экологиялық таза болып табылады, шабыттандырады. Сонымен қатар, адами
құндылықтарды арттыруға, сенімділікке, маңызды шешімдер қабылдауға өмірге жаңа көзбен қарауға тағы да
басқа жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
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В статье рассматриваются система коучинга, люди ставят цели, которые влияют на профессиональный
рост и консультацию. Коучинг – основание эффективности человека, а также основанные на способности
и творчества учащихся.
Ключевые слова: коучинг, ценности, технология коучинга.
The article discusses the system of coaching, people set goals that affect professional growth and consultation.
Coaching - the basis of human effectiveness, as well as based on the abilities and creativity of students.
Key words: coaching, values, coaching technology.
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К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты по взаимодействию школы и вуза,
обеспечивающих формирование профессионального самоопределения учащихся. Отмечается анализ
профориентационной работы, проводимой среди учащихся старших классов, ее положительные и
отрицательные стороны. В статье указывается необходимость в организационно-педагогических условиях
осуществления работы во взаимодействии школы с вузом, а именно построение взаимодействия через
реализацию вузом профориентационной программы, способствующей формированию у старшеклассников
умения делать самостоятельный осознанный выбор.
Ключевые слова: профориентационная работа, самоопределение, школа, вуз, гуманизация, интеграция,
непрерывное образование, абитуриенты, профориентационная программа.
Как показывает наш опыт работы в школе, при завершении обучения далеко не каждый учащийся готов
сделать самостоятельный осознанный выбор профессии, а как предварительный этап - и выбор возможного
пути продолжения образования. Авторы отмечают наличие затруднения у школ в самостоятельном проведении
качественной профориентационной работы по причине нехватки определённых ресурсов и тех возможностях,
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которое может дать общеобразовательному учреждению выстроенное взаимодействие с внешней средой,
в частности, с высшим учебным заведением. Различные варианты организации взаимодействия школы
с внешней средой, в том числе, с вузом, в сфере профориентации и профессионального самоопределения,
предлагают В.Н. Кузнецова, Е.А. Мороз, Т.В. Бескова, Э.В. Мухамедова, О.В. Зубакина и др. [1, 2, 3].
В.Н. Кузнецова, руководствуясь тем, что в контексте взаимодействия школы и вуза в сфере профориента
ции большое внимание уделяется тому возрастному периоду учащихся, когда они обучаются в 10 - 11 классах,
а периоду, когда, решаются задачи формирования профессиональной направленности, происходит осознание
учащимися своих интересов, способностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе - это 5 - 7
классы, и периоду, когда у школьников происходит активное развитие профессионального самоопределения,
формирование личностного смысла выбора профессии - это 8 - 9 классы - уделяется недостаточное внимание,
в своём исследовании рассматривает варианты совершенствования профессионального самоопределения
в рамках совместной работы школы и вуза именно в эти возрастные периоды. Содержательно эта работа
включает в себя, в том числе, и профессиональную ориентацию.
Программа совместной работы общеобразовательного учреждения и высшего учебного заведения,
предложенная автором, по профессиональному самоопределению состоит из:
- взаимосвязанной совокупности общих, локальных и текущих целей и задач;
- комплекса мероприятий по профессиональному информированию, просвещению, консультированию и
отбору учащихся, развитию у них потребностей и интересов к профессиональной деятельности, разработанных
на принципах образовательного процесса школы;
- создания необходимых для её реализации педагогических условий.
При разработке программы совместной работы школы и вуза по профессиональному самоопределению
учащихся, автор отмечает, что исходил из признаков «совместной работы» как социально-психологического
феномена. В.Н. Кузнецова в контексте своей работы замечает, что общие цели - это цели, преследуемые
как средним общеобразовательным учреждением, так и высшей школой; к достижению локальных целей
стремится среднее общеобразовательное учреждение и вуз, «независимо» друг от друга; и текущие цели,
решаются в ходе совместной работы при реализации комплекса согласованных мероприятий. То, что в
предложенной совокупности целей реализации данной программы, рассмотрены интересы двух сторон,
говорит о том, что автор учитывал одно из основных правил взаимодействия - взаимная выгода, уважение и
учёт интересов партнёров.
Основные задачи реализации предложенной программы связаны с разработкой согласованного комплекса
мероприятий, осуществлением на всех этапах совместной работы постоянного контроля и своевременной
коррекции, проведением итогового ежегодного анализа результатов совместной работы школы и вуза по
профессиональному самоопределению учащихся.
Согласованный комплекс мероприятий, разработанный автором [1], позволяет осуществить совместную
работу на плановой основе, связав её с учебно-воспитательным процессом в школе, определить конкретных
исполнителей каждого мероприятия, как из числа педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения, так и профессорско-преподавательского состава вуза. Совместный с высшей школой комплекс
мероприятий разрабатывается на период обучения с 5 по 9 классы: период, когда развитие интересов,
склонностей и способностей учащихся к тому или иному виду профессиональной деятельности проходит
очень интенсивно.
По мнению В.Н. Кузнецовой, данный комплекс должен отвечать следующим требованиям:
—
обеспечивать эффективность совместной работы общеобразовательного учреждения и высшего
учебного заведения по профессиональному самоопределению учащихся;
— учитывать реальные возможности и интересы школ, содействовать повышению качества их
учебно-воспитательного процесса, стимулировать профориентационную деятельность педагогических
коллективов;
—
содействовать формированию у потенциальных абитуриентов высшего учебного заведения
высоких деловых, морально-психологических и нравственных качеств, уверенности в том, что выбор
профессии совершён правильно, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на успешность обучения
в вузе;
- совместная работа школы и вуза должна осуществляться в рамках образовательного процесса школы,
базироваться на его принципах, имеющихся финансовых возможностях и не требовать дополнительных
ассигнований.
Основными принципами, на которые автор опирался при разработке комплекса мероприятий,
являются, как отмечалось выше, принципы образовательного процесса школы: гуманизации, интеграции,
индивидуализации, дифференциации, непрерывности [1].
Педагогические условия, созданные исследователем в школе для успешной реализации данной программы,
включают: личностно-ориентированный подход в профориентационной работе; применение разнообразных
форм работы профориентационного содержания и т.д.
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В процессе реализации совместной программы В.Н. Кузнецова рекомендует на каждом этапе проводить
контроль и в соответствии с меняющимися обстоятельствами вносить необходимую корректировку, в этом
случае будут достигнуты поставленные цели.
Предложенный вариант взаимодействия, согласно логике разработчика, должен учитывать интересы сторон
- участников: школы и вуза, - соглашаясь с вышеприведёнными позициями, мы должны констатировать, что
по ряду вопросов школа учитывает интересы вуза, но ключевым интересом в выстраивании взаимодействия
общеобразовательного учреждения и вуза, согласно нашего опыта, является получение вузом доступа к
аудитории старшеклассников, так как именно они являются основной целевой аудиторией высшей школы.
Таким образом, по мнению Е.А. Мороз, структура и организация предпрофильной подготовки
учащихся в системе «Школа-вуз» должны обеспечивать поэтапное формирование готовности школьников
к профессиональному самоопределению на основе индивидуальных учебных планов и возможность
завершения обучения на различных этапах по выбору обучающегося [4].
Т.В. Бескокова, рассматривая взаимодействие школы и вуза, обеспечивающее формирование
профессионального самоопределения учащихся, отмечает, что такая форма сотрудничества между средними
общеобразовательными и высшими профессиональными учреждениями как довузовское образование,
призвана содействовать раскрытию гуманистического мировоззрения учащихся в преддверии их
профессиональной ориентации при поступлении в вузы.
В своём исследовании автор приводит «основные цели довузовского образования:
реализация потребностей учащихся старших классов в довузовском профессиональном
самоопределении и получении знаний, которые необходимы для поступления в вуз;
реализация потребностей вуза в профессионально-ориентированных абитуриентах с высоким
уровнем довузовской подготовки» [5, с. 13].
При построении педагогической системы формирования профессионального самоопределения учащихся
Т.В. Бескова выделяет такие структурные компоненты как: целевой (цели и задачи); содержательный
(содержание педагогического процесса); процессуальный (применяемые формы, методы и средства
педагогической деятельности; участники педагогического процесса); диагностический и результативный.
Данные структурные компоненты, по мнению автора, призваны обеспечить решение задачи формирования
профессионального самоопределения с помощью осуществления соответствующих функций: гностической,
проектировочной, конструктивной, коммуникативной, организационной [5].
В.А. Мухамедова решая бесспорно важную проблему, связанную с профессионально-педагогической
ориентацией старших школьников, не акцентирует внимание на том, что у учащихся старших классов, в
первую очередь, возникают трудности, связанные с умением делать самостоятельный осознанный выбор,
в том числе и профессии. Развивать у школьников умение делать выбор в процессе профориентационной
подготовки, на наш взгляд, является первостепенной задачей, для чего необходимо, как отмечалось выше,
предоставлять учащимся широту выбора и возможность этот выбор делать. А с этим умением учащийся уже
может выбирать для глубокого изучения и продолжения образования ту профессиональную сферу, которая
ему важна [2].
Интервьюирование мы проводили в начале учебного года. Каждому из завучей был задан ряд заранее
определённых вопросов, касающихся необходимости выстраивания взаимодействия между школой и
вузом, профориента- ционной работы, проводимой среди учащихся старших классов, ответы в дальнейшем
проанализированы. Перед проведением исследования вопросы, используемые в интервью, прошли
предварительную проверку их валидности методом экспертных оценок.
Результаты интервьюирования показали, что школы заинтересованы в помощи со стороны высших
учебных заведений в сфере профориентации, в реализации специально разработанной профориентационной
программы, направленной на развитие умения учащихся делать самостоятельный выбор. Это связано с
тем, что, по наблюдениям заместителей директоров, оказываясь в ситуации выбора, у старшеклассников
возникают сложности, относящиеся к умению этот выбор совершать, и без специально организованной
профориентационной работы им будет крайне затруднительно это умение развивать.
Полученная информация позволяет нам сделать вывод о том, что у старшей школы есть необходимость
в проведении профориентационной программы, направленной на развитие умения у учащихся делать
самостоятельный выбор, и оптимальный вариант для начала её реализации, удовлетворяющий интересы
школы, реально осуществимый в современных условиях, - это или 9 или 10 класс. В связи с тем, что мы
предлагаем взаимодействие между школой и вузом выстраивать в качестве партнёрства и целевой аудиторией
вуза, являются учащиеся 10 и 11 классов, но в 11 классе основное внимание школьников уже уделяется
подготовке к ЕНТ, то в рамках нашего исследования представителям школьных администраций было
предложено всю дальнейшую работу проводить среди учащихся 10 классов. Профориентационная работа с
этой возрастной категорией входит в зону интересов, как школы, так и вуза.
Хотя в целом, ни одна из школ не может дать высокую оценку уровня профориентационного воспитания.
По большому счету, дети в выборе будущей профессии полностью отданы на откуп социальной стихии,
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ограниченной, искаженной на этот счет информации, всякого рода зазывал, которых больше всего интересует
количество поступивших, а не их склонности к профессиям и т.д. Среди причин предпочтения некоторых
специальностей видим: «по ней больше госгрантов на бесплатное обучение». Эту причину отметили всего
10,2 % опрошенных. Данную картину, когда выпускники еще склонны говорить «от души», мы наблюдаем
много лет. Когда же выпускники становятся абитуриентами и перед ними уже возникает проблема конкретного
выбора, многие их идилии, даже те, что «специальность - престижная», улетучиваются. Поскольку более
реальной становится диллема: учиться по госгранту или на платной основе. В итоге оказывается, что
значительная часть абитуриентов выбирает госгрант по специальности, которая им «не нравилась» или, о
которой они не имели достаточных представлений. В итоге в вузах немало обучаются студентов, для которых
не специальность важна, а «диплом» о высшем образовании. Именно среди таких студентов социологи
чаще всего наблюдают формальное отношение к учебе, частые пропуски занятий без уважительных причин,
стремление «выпросить» у преподавателя завышенную оценку, рейтинг и т.д.
Необходимо менять подходы к профориентационному воспитанию. В частности, многим вчерашним
школьникам, чтобы успешно устроиться в этой жизни, не обязательно учиться в вузе. Достаточно освоить
одну из многочисленных рабочих специальностей. Не случайно, что среди кадровых проблем на предприятиях
города, региона и республики доминируют проблемы кадров массовых профессий. Например, сегодня
квалифицированные - электро-газосварщик или электрик порой ценятся выше, чем многие ИТР. Более того
нельзя не иметь ввиду, что современные условия труда многих и многих рабочих специальностей насыщенны
электроникой, электротехникой, а сами рабочие, в фирменной спецодежде, выглядят не хуже начальника цеха
или заведующего производством, не только по внешнему виду, но и по уровню заработной платы. Об этом
тоже надо говорить школьникам, а не «тянуть» их любыми способами в вуз.
По опросам выпускникам школ г. Семей в первую пятерку вузов традиционно вошли: ГУ им. Шакарима,
СГМУ, КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и ВК ГТУ им. Серикбаева. Более трети части
опрошенных затруднились назвать конкретный вуз.
Что закономерное вновь проявилось в перечне вузов, названных респондентами в качестве «желанных»
для обучения? Во-первых, растет количество названных вузов. Именно это обстоятельство раскрывает
мировые интеграционные процессы в экономике, культуре, миграции, образовании. Во-вторых, Интернет,
средства массовой информации, знания других языков делают доступнее для выбора многие и многие вузы
Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Не случайно, например, что уже 17,8% (в два раза больше, чем
было в 2012 году) выпускников выразили намерения выехать в другую страну, другой город. В третьих,
имеются национальные вузы, в г. Алматы, г. Астане, которые являются престижными (например, в ходе
опроса 88,1% студентов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в апреле 2016 г. и КазНУ им. аль-Фараби назвали их самыми
престижными вузами Казахстана). В-четвертых, как всегда, «срабатывает» региональный фактор: большая
часть выберает, что поближе к дому, к родителям, что известное и более доступное. В-пятых, значительно
усиливает привлекательность вуза его государственный статус, который отметили 64,3% опрошенных.
Хотя данный процент снижается. Зато повышается фактор: «не считаю это важным». В-шестых, однако
окончательный выбор вуза, как свидетельствует социологическая статистика, будет во многом зависить от тех
обстоятельств, которые отметили респонденты: наличие престижных специальностей, информированность
о наличии высокого уровня ППС; количества грантов по специальностям и др. Разумеется, для конкретных
школ перечисленные обстоятельства имеют разные значения.
Результаты опроса выпускников школ г. Семей об отношениях к одному из самых рейтинговых вузов региона
– ГУ имени Шакарима г. Семей показывают, что абсолютное большинство (77,7%) одиннадцатиклассников
намерены продолжить обучение именно в высших учебных заведениях; 75,3% старшеклассников отдают
предпочтения вузу с государственным статусом; 62,3% опрошенных выпускников известен как престижный
вуз; в вузе имеются восемь, из десяти, наиболее востребованных среди выпускников школ города
специальностей:
инженерно-технические;
педагогические;
иностранная филология;
юридические;
биотехнология;
финансово-экономические;
геодезия и картография;
машиностроительные и др;
51,7% респондентов выразили наличие возможностей их родителей, родственников, других людей, при
необходимости, оплачивать их обучение в вузе. Надо отметить, что ГУ имени Шакарима находится в г. Семей
- бывшем областном центре, в котором традиционно обучались люди из населенных пунктов одноименной
области. В итоге здесь сформировалось социокультурная и демографическая база сельских регионов бывшей
Семипалатинской области.
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Выпускники школ, они же будущие абитуриенты, остро нуждаются в системной, всеобъемлющей и
целенаправленной информации о вузах по следующим основным вопросам, которые следует доступно
отразить в предстоящей профориентационной работе университета:
- о прядке поступления и правилах получения государственного образовательного гранта;
- об имеющихся специальностях;
- о стоимости обучения;
- о достоинствах, которыми располагает вуз;
- о кадрах ППС;
- о работе приемной комиссии;
- о материальных, социокультурных условиях обучения.
Ясно, что данная информация должна попасть на страницы буклетов, другого рекламного материала вуза
и на стенды, оформленные кафедрами.
Далее, выпускники школ также выразили предпочтения источников, через которые они хотели получить
названную информацию:
- через представителей вуза;
- через специальные информационные буклеты;
- по телевидению (ТVК – 6, Казахстан-Семей, Хабар, КТК, 31 канал);
- через публикации в местных газетах («Спектр», «Наше дело», «Семей таны»);
- через Интернет-ресурсы;
- через встречи со студентами;
- через экскурсии по университету и т.д.
Соответственно, к основным ресурсам школы, подлежащим использованию в процессе названной
организации, мы относим предоставление высшему учебному заведению доступа к аудитории, представленной
учащимися старших классов, и организационный ресурс.
Говоря об организационном ресурсе, важно отметить, что особое внимание школе необходимо обратить
на управление образовательным процессом в контексте проводимой профориентационной работы, так как
основная часть мероприятий проходит на территории школы и взаимодействие по данному вопросу проходит
с учащимися школы. Именно управление является необходимым элементом любой образовательной системы,
обеспечивающим реализацию её целей.
Результаты интервьюирования показали, что школы заинтересованы в помощи со стороны высших
учебных заведений в сфере профориентации, в реализации специально разработанной профориентационной
программы; соответствующего собственного кадрового ресурса для реализации данной программы у школы
недостаточно и, по мнению завучей, сотрудничество с высшей школой может помочь решить этот вопрос;
вузовские преподаватели смогут наилучшим образом разработать и реализовать профориентационную
программу, развивающую у старшеклассников умение делать самостоятельный выбор; оптимальный вариант
для начала её реализации - 10 класс. При этом представители школьных администраций особо подчёркивали
необходимость осуществления вузами именно профессиональной ориентации, имеющей целью формирование
умения делать осознанный выбор, а не открытой агитации на поступление в конкретный вуз.
Таким образом, организационно-педагогическими условиями осуществления профориентационной
работы во взаимодействии школы с вузом являются: построение взаимодействия через реализацию вузом
профориентационной программы, способствующей формированию у старшеклассников умения делать
самостоятельный осознанный выбор, использование проектной технологии, обеспечивающей решение
учащимся той или иной проблемы с обязательной презентацией результатов самостоятельных действий;
использование ресурсов вуза для организации педагогического консультирования учащихся, проведения
экскурсий для старшеклассников на соответствующие рабочие места, информирования о дальнейших
возможностях продолжения образования.
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Бұл мақалада білім алушылардың кәсіптік өзін-өзі анықтау құрылымын қамтамасыз ететін мектеп
және ЖОО-ның өзара қатынасының теориялық аспектілері қарастырылған. Кәсіптік жұмыстың жоғары
сынып оқушылары өткізген жағымды және жағымсыз жақтарының талдауы ұсынылады. Мақалада
жоғары сынып оқушыларының өз бетінше саналы таңдау іскерліктерінің қалыптасуына ықпал ететін,
әсіресе, ЖОО кәсіптік бейімделу бағдарламасын өзара қарым-қатынас арқылы жүзеге асыру, мектеп
және ЖОО өзара қатынастарының педагогикалық-ұйымдастырушылық шарттарында жұмыс жүргізілу
қажеттілігі көрсетіледі.
Түйін сөздер: кәсіби бағдар, өзін-өзі анықтау, мектеп, ЖОО, гуманизация, интеграция, үздіксіз білім
беру, талапкер, кәсіби бағдар бағдарламасы.
This article discusses theoretical aspects on the interaction of the school and University, ensuring the formation
of professional orientation of pupils. It is noted the analysis of professional orientation work among pupils of senior
classes, its positive and negative sides. The author points out the need for organizational and pedagogical conditions
of the implementation work in cooperation with schools of the University, namely the construction of interaction
through the implementation of University career-guidance programs, contributing to the formation of senior pupils ‘
ability to make their own informed choices.
Key words: career guidance, self-definition, school, university, humanization, integration, continuing education,
applicants, career guidance program.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕТИПОВ
Изменение социальной структуры общества способствует видоизменению форм межэтнического общения. В
процессе межличностного общения проявляются индивидуально-психологические особенности представителей той
или иной этнической общности, происходит обмен информацией, актуализируется национальное сознание, меняются
интересы, появляются взаимные симпатии и антипатии. Большинство исследователей исходят из того, что люди,
принадлежащие к одной нации или одной этнической общности, наряду с общечеловеческими качествами обладают
особенностями, типичными для всех представителей только данной нации или этнической общности и нетипичными
для представителей другой. Сам факт существования различий в психологии общностей получил широкое признание:
различия могут быть ярко выражены или могут иметь лишь очерченные контуры, но они есть. Обособленность
каждой общности, тем не менее, предлагает наличие контактов между ними, в результате которых этносы получают
определенную информацию друг о друге. В результате у них закрепляются утверждения и взгляды о друг-друге.
Ключевые слова: стереотип, этностереотип, этнос, симпатие, антипатия, социальный стереотип.

Понятие стереотип имеет множество интерпретаций. Рассмотрим некоторые из них.
Стереотип (греч. στερεός + τύπος — «твердый» + «отпечаток»). Изначально «стереотип» — метафора
относительно мышления, пришедшая из типографского дела, где стереотип — монолитная печатная форма,
копия с типографского набора или клише, используемая для ротационной печати многотиражных изданий. В
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современной социальной теории и психологии существуют различные определения понятия «Стереотип», в
зависимости от методологического направления научной школы [1].
Понятие «стереотип» в общественно-политический западный дискурс ввёл Уолтер Липпман, которое он
применил в описании своей оригинальной концепции общественного мнения в 1922 г [2].
Согласно Липпману, возможно вывести следующее определение: стереотип - это принятый в исторической
общности образец восприятия, фильтрации, интерпретации информации при распознавании и узнавании
окружающего мира, основанный на предшествующем социальном опыте. Система стереотипов представляет
собой социальную реальность. Стереотипы позволяют человеку составить представление о мире в целом,
выйти за рамки своего узкого социального, географического и политического окружения. Липпман пишет о
том, что стереотипы так настойчиво передаются из поколения в поколение, что часто воспринимаются как
данность, реальность, биологический факт [2, с.125].
Кац и Брейли определяют стереотип следующим образом. Стереотип – это устойчивое представление,
мало согласующееся с теми реалиями, которое оно стремится представить, и вытекающее из присущего
человеку свойства сначала определить явление, а потом уже его пронаблюдать.
В.И. Добреньков, А.И. Кравченко описывают стереотип как прочно сложившийся, постоянный образец,
стандарт. Это схематический, стандартизированный образ или представления о социальном явлении или
объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие большой устойчивостью. Они выражают
привычное отношение к человеку как какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социальных условий
и предшествующего опыта [3].
Проанализировав различные определения можно сделать вывод, что стереотип - устоявшееся отношение
к происходящим событиям, выработанное на основе сравнения их с внутренними идеалами. Система
стереотипов составляет миропонимание.
Социальный стереотип – упрощённое, стандартизированное представление или образ о социальном
объекте, индивиде, группе, явлении или процессе, обладающее высокой устойчивостью, нередко эмоционально
окрашенное. Социальный стереотип выступает формой наиболее концентрированного проявления
социальной установки. Социальные стереотипы зачастую охватывают не существенные, а наиболее броские,
яркие явления или события. Оценка их, соответствующая стереотипу, в большинстве случаев принимается
без доказательств и считается наиболее правильной, а всякая другая подвергается сомнению. Данный термин
введён У. Липманом для обозначения предвзятых образов, эталонов, общественного мнения относительно
этнических, сословных, классовых, политических и других групп, представителей партий и социальных
институтов.
Таджури понимает под социальным стереотипом «склонность воспринимающего субъекта легко и
быстро заключать воспринимаемого человека в определенные категории в зависимости от его возраста, пола,
этнической принадлежности, национальности и профессии, и тем самым приписывать ему качества, которые
считаются типичными для людей этой категории».
Социальный стереотип стал синонимом этнического предрассудка с соответствующими коннотациями
- иррациональностью, неадекватностью, прочей фиксацией знака валентности - и обычно приписывался
малоинформированному, предубежденному сознанию [4].
Наличие социального стереотипа, хотя он и не всегда отвечает требованию точности и
дифференцированности восприятия субъектом социальной действительности, играет существенную роль
в оценке человеком окружающего мира, поскольку позволяет резко сократить время реагирования на
изменяющуюся реальность, ускорить процесс познания. Вместе с тем, возникая в условиях ограниченной
информации о воспринимаемом объекте, социальный стереотип может оказаться ложным и выполнять
консервативную, а иногда и реакционную роль, формируя ошибочное знание людей и серьезно деформируя
процесс межличностного взаимодействия. Определение истинности или ложности социального стереотипа
должно строиться на анализе конкретной ситуации. Любой социальный стереотип, являющийся истинным в
одном случае, в другом может оказаться совершенно ложным или в меньшей мере отвечающим объективной
действительности и, следовательно, неэффективным для решения задач ориентации личности в окружающем
мире [5].
Этнический стереотип – это вид социального стереотипа. Это устойчивый, эмоционально насыщенный,
достаточно упрощенный, и схематизированный обобщенный образ этнической группы, обобщённые
устойчивые представления о каком-либо народе. В содержании этнического стереотипа, как правило,
зафиксированы оценочные мнения, относительно устойчивые представления о моральных, умственных,
физических качествах, присущих представителям различных этнических общностей. Помимо этого в
содержании этнического стереотипа могут присутствовать и предписания к действию в отношении людей
определенной национальности.
Этнические стереотипы отражают реальные особенности стереотипизируемой группы. Они в целом легко
распространяются на всех ее представителей. В них фиксируются наиболее характерные для того, или иного
этноса черты, складывающиеся в результате межэтнического и межкультурного общения, так как только
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в контакте с другими этносами осознается, формируется, закрепляется нечто специфическое для данного
народа и данной культуры [6].
В содержании этнических стереотипов следует различать относительно устойчивое ядро — комплекс
представлений о внешнем облике представителей данного народа, о его историческом прошлом, особенностях
образа жизни и трудовых навыках — и ряд изменчивых суждений относительно коммуникативных и
моральных качеств данного народа. Изменчивость оценок этих качеств тесно связана с меняющейся ситуацией
в межнациональных и межгосударственных отношениях. Адекватность содержания этнических стереотипов
действительности весьма проблематична. Скорее следует полагать, что этнические стереотипы отражают
прошлый и настоящий, позитивный или негативный опыт взаимоотношения народов, особенно в тех сферах
деятельности (торговля, сельское хозяйство и т. д.), где данные народы наиболее активно контактировали [7].
Этнический стереотип отражает как эмоционально-оценочное отношение к представителям этнической
группы, так и знания о ней. Содержание этнического стереотипа аккумулирует пристрастные представления
об этносе, особенностях внешнего облика его представителей, чертах их характера, поведения, сильных и
слабых сторонах, возможностях и специфике взаимодействия с ними и мн. др.
Этнические стереотипы нередко воспринимаются с детства от авторитетных для ребенка людей (родителей,
учителей), а затем черпаются из средств массовой информации, выступлений политических деятелей и т.п.
Каждый этнический стереотип относится к определенной этнической группе и переносится на каждого
члена этой группы, с которым усвоившие этот стереотип люди вступают в контакт. Тем самым национальные
стереотипы создают базу для этнических предубеждений и могут быть использованы для теоретического
подкрепления национализма. Таким образом, суть многих межэтнических конфликтов кроется в умелом
манипулировании поверхностными представлениями людей. В этой связи следует отметить, что нередко
этнические стереотипы создаются сознательно и становятся психологическим фактором формирования
этнических предрассудков и предубеждений, межнациональной розни и вражды [8].
Одним из основных источников стереотипов является конформность личности к групповым
представлениям. Поэтому чаще всего не сам индивид создает свои стереотипы: он просто разделяет уже
существующие в его социальной группе стереотипы. Это уже готовые определения и характеристики,
даваемые различным расовым и этническим группам. Переходя в новый социальный мир, человек вынужден
переадаптироваться и в этом процессе начинает усваивать новую систему стереотипов и убеждений. Они
содержат в себе программы действий людей. После того как возникает дифференциация «мы — они» и
формируются различные установки и мнения об этих группах, эти психические образования (стереотипы)
начинают оказывать влияние на поведение людей. Зачастую поведение по отношению к членам другой, «не
своей» группы не отличается сопереживанием и готовностью оказать помощь, а если чужая группа считается
враждебной, человек может совершать агрессивные действия.
Этносоциологи связывали рост таких настроений с высоким и быстрым притоком иноэтничных мигрантов
особенно в крупные города и приграничные территории. Антимигрантские настроения росли в условиях
глобализации во всем мире. Особую озабоченность вызывает рост этнических предрассудков в молодежной
среде. зафиксировали неблагоприятные тенденции к этнической закрытости среди молодых людей как
русской, так и других национальностей, и даже готовности части их к использованию насилия.
Этнический стереотип – это вид социального стереотипа. Это устойчивый, эмоционально насыщенный,
достаточно упрощенный, и схематизированный обобщенный образ этнической группы, обобщённые
устойчивые представления о каком-либо народе. В содержании этнического стереотипа, как правило,
зафиксированы оценочные мнения, относительно устойчивые представления о моральных, умственных,
физических качествах, присущих представителям различных этнических общностей. Помимо этого в
содержании этнического стереотипа могут присутствовать и предписания к действию в отношении людей
определенной национальности.
Этнические стереотипы отражают реальные особенности стереотипизируемой группы. Они в целом легко
распространяются на всех ее представителей. В них фиксируются наиболее характерные для того, или иного
этноса черты, складывающиеся в результате межэтнического и межкультурного общения, так как только
в контакте с другими этносами осознается, формируется, закрепляется нечто специфическое для данного
народа и данной культуры.
Этнические стереотипы нередко воспринимаются с детства от авторитетных для ребенка людей (родителей,
учителей), а затем черпаются из средств массовой информации, выступлений политических деятелей и т.п.
Каждый этнический стереотип относится к определенной этнической группе и переносится на каждого
члена этой группы, с которым усвоившие этот стереотип люди вступают в контакт. Тем самым национальные
стереотипы создают базу для этнических предубеждений и могут быть использованы для теоретического
подкрепления национализма. Таким образом, суть многих межэтнических конфликтов кроется в умелом
манипулировании поверхностными представлениями людей. В этой связи следует отметить, что нередко
этнические стереотипы создаются сознательно и становятся психологическим фактором формирования
этнических предрассудков и предубеждений, межнациональной розни и вражды.
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Проблему этнических стереотипов в разное время развивали такие учёные, как Липпман, Тэшфел,
Таджури, Кац и Брейли.
Этнические стереотипы часто дают старт формированию несправедливого, предвзятого отношения к
какому – либо народу. Результатом этого может стать насилие, дискриминация, нарушение прав представителей
другой этнической группы, поэтому велика необходимость иметь представление о стереотипах, царящих в
современном обществе.
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Қоғамның әлеуметтік құрылымының өзгеруі этносаралық қарым-қатынастың өзгеріске ұшырауына әкеп соғады.
Тұлғааралық қарым-қатынас процесінде белгілі бір этникалық топ өкілдерінің жекелік-психологиялық ерекшеліктері
көрініс береді, ақпарат алмасу жүзеге асады, ұлттық сана-сезім өзектілігі артады, қызығушылықтар өзгеріп,
ұнату немесе ұнатпау сезімдері пайда болады. Көптеген зерттеушілердің тұжырымдауынша, бір ұлтқа немесе
ұлысқа жататындар жалпыадамзаттық сапалармен қатар олар өздеріне ғана тән этникалық ерекшеліктермен
айрықшаланады. Дәл осы, яғни психологияда бір ұлтқа немесе ұлысқа жататындар арасындағы айырмашылықтар
туралы дәйек кеңінен етек ала отырып, аса айырмашылықтар болуы мүмкін немесе тек әлсіз сипаттары болуы мүмкін,
бірақ болады деген тұжырымға тоқталды. Дегенмен, әрбір ұлт немесе ұлыс өкілдері өзара қарым-қатынас жасай
отырып, нәтижесінде өзара ақпарат алмасу жүзеге асады. Соның нәтижесінде бір-бірі туралы қағидалар, көзқарастар
пайда болады.
Түйін сөздер: таптаурын, этнотаптаурын, этнос, ұнату, ұнатпау, әлеуметтік таптаурын.
Change of social structure of society promotes modification of forms of interethnic communication. In the course of
interpersonal communication individual and psychological features of representatives of this or that ethnic community are shown,
there is an exchange of information, the national consciousness is staticized, interests change, there are mutual likes and dislikes.
Most of researchers recognize that the people belonging to one nation or one ethnic community along with universal qualities
possess the features typical for all representatives only of this nation or an ethnic community and atypical for representatives
another. The fact of existence of distinctions gained wide recognition in psychology of communities: distinctions can be brightly
expressed or can have only the outlined contours, but they are. Isolation of each community, nevertheless, offers existence of
contacts between them as a result of which ethnoses receive certain information about each other. As a result they fix statements
and views about the friend friend.
Keywords: stereotype, ethnostereotype, ethnos, sympathy, antipathy, social stereotype.
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стратегии коммерческих банков, поскольку банкам, работающим в условиях конкурентной среды и нестабильного
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Многообразие и возрастающая сложность рыночных условий, интенсивность и динамика хозяйственных
процессов требуют от коммерческих банков в рамках возложенных на них функций, максимального
использования всех возможностей и резервов. Стратегические аспекты их деятельности выходят на первый
план. В рамках этой глобальной проблемы важно сформулировать четкое представление о стратегии банка,
необходимо установить экономическую природу, принципы, компоненты стратегии и уровни ее реализации.
Особенно важен анализ такой ее составляющей как финансовая стратегия.
Механизм и результаты финансовой стратегии коммерческих банков следует рассматривать как одну из
проблем финансовых отношений в экономической политике государства. Проблемы финансовых отношений,
методов их реализации и роль в современной деятельности банков в кризисный период считаются одними из
наиболее актуальных в отечественной экономической науке и хозяйственной практике.
На протяжении всего периода рыночных преобразований в Республике Казахстан очевидным были
преобладание макроэкономической направленности реформ, недостаточность внимания к основным
рыночным структурам – предприятиям, коммерческим банкам. В условиях наметившейся финансовой
стабилизации и высокой степени либерализации хозяйственных отношений экономическому росту
препятствует медленный процесс рыночных преобразований на уровне предприятий, которые являются
основными клиентами коммерческих банков. Их эффективному функционированию в качестве основных
рыночных структурных единиц мешают отсутствие стратегии развития коммерческих банков и ориентация
на краткосрочные результаты, недостаточное знание конъюнктуры рынка, выражающееся в неумении
определить свою рыночную нишу, оценить конкурентоспособность партнеров, а также потенциальные
возможности своего банка, низкий уровень менеджмента, недостаточная подготовленность руководителей
и персонала.
Логика теоретического исследования приводить к необходимости рассматривать нашу проблему в
такой последовательности: стратегия – коммерческий банк – финансовая стратегия коммерческого банка.
Методической подход исследования предполагает первоочередное рассмотрение основополагающей
категории, в нашем случае - стратегии коммерческого банка.
В теории стратегии должен быть обоснован ответ на главный вопрос – за счет чего, на какой основе
коммерческий банк может обеспечить свой экономический рост, получить результаты, превышающие
результаты конкурентов. Речь идет о достижении конкурентных преимуществ и сохранении их в
стратегическом периоде.
Термин «стратегия» с античных времен применялся в военном искусстве и означал план победы над
противником посредством эффективного использования имеющихся ресурсов. Слово стратегия происходит
от греческого стратегос, т.е. генерал, полководец. Таким образом, слово стратегия в таком обозначении
было известно в течение сотен лет. Современной понятие стратегии применительно к бизнесу появилось в
середине ХХ столетия. Стратегия рассматривалась как комплекс действий субъекта, сформированный в соответствии с характером определенной ситуации [1, с. 79-84]. Известный специалист в области управления
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П. Дракер также рассматривал стратегию субъекта в своей классической книге «Практика менеджмента» и
отмечал, что стратегия требует выяснения коренного вопроса о ресурсах компании: что они представляют
собой в настоящее время и какими они должны быть в будущем [2].
Не меньший интерес представляет исследование американского экономиста И. Ансоффа, который определял стратегию как общую главную нить (common thread), пронизывающую всю деятельность фирмы,
товары и рынки [3, с. 118-121]. В соответствии с представлениями более поздних авторов, стратегия как свод
правил для принятия управленческих решений
о деятельности фирмы в будущем содержит следующие четыре компонента:
- «продукт / рынок», т.е. производимый продукт и рынок, на котором она осуществляет свою деятельность;
- вектор роста, т.е. изменения, которые фирма предполагает осуществить в поле «продукт / рынок»;
- конкурентное преимущество, которое обеспечивает фирме, в частности, особые характеристики производимого товара и значительно укрепляет рыночную позицию фирмы по сравнению с конкурентами;
- синергию, означающую такой эффект, когда общий результат функционирования различных составляющих фирмы при их совместной деятельности превышает общий результат, который был бы при их работе
в отдельности [4, с. 17].
Известный исследователь и основоположник теории стратегии компании К. Эндрюс дал следующее
определение: «Стратегия – это модель возможностей, целей, задач, политики и планов компании по
достижению этих целей, которые определяют, что компания есть на самом деле и чем она хочет быть в
будущем» [5, с. 15].
Необходимо отличать стратегию субъекта рыночных отношений от ее политики. Политика определяет
провозглашаемые намерения субъекта, призвана ориентировать процесс принятия решений в нужном для
стратегии направлении. Политика – это правила и направления, устанавливающие внутренние ограничения, в
которые должны укладываться действия субъекта. Часто эти правила носят характер принимаемых решений
для устранения конфликта между специфическими целями. Так же как и цели, политика тесно связана с
организационной структурой субъекта.
Понятие «стратегия» носит более широкий и фундаментальный характер, чем понятие «политика». Это
дает основание рассматривать финансовую политику как инструмент реализации финансовой стратегии
коммерческого банка. Таким образом, стратегия коммерческого банка отражается по отдельным направлениям
и реализуется в политике, а также через целую систему специально разрабатываемых программ, проектов.
Рассматривая различные уровни стратегии банков, необходимо отметить, что для диверсифицированного
банка характерны четыре организационных уровня. Кроме вышеназванных бизнес – уровня и корпоративного
уровня для каждого функционального направления в рамках каждого коммерческого банка разрабатывается
своя стратегия (функциональная). Например, для соответствующих отделов одного банка определяются
кредитная, маркетинговая, финансовая стратегия. Для каждого подразделения или отдела в рамках банка
формируется своя оперативная стратегия.
Исследование проблемы в соответствии с методическим подходом предполагает выяснение сущности,
форм, современных особенностей финансовых субъектов, которые играют ведущую роль в функционировании
рыночной экономики. Формирование концепции финансовой стратегии банков связано с исследованием
теоретических основ рыночной деятельности банков как с точки зрения теории фирмы, так и с позиции
изучения особенностей, характерных для поведения коммерческих банков в условиях глобализации
экономики.
Экономической науке известны различные теории, объясняющие сущность и поведение банков. Их
разнообразие объясняется сложностью самого объекта исследования. Каждая из теорий имеет свои слабые
стороны и внутренние противоречия. Ни одна из них не вправе претендовать на исчерпывающее объяснение
проблемы. При этом каждая теория включает рациональный анализ действий современных банков на рынке.
Коммерческий банк, таким образом, это объединение капиталов, при котором личности компаньонов
(участников) не имеют значения, поскольку слившийся капитал приобретает свой особый юридический
статус, имя и самостоятельно проводит свою деятельность на рынке.
В экономической литературе последних лет появляются работы, авторы которых анализируют проблему
соответствия нынешних отечественных банков по основным признакам зарубежным банкам. Можно ли
считать наши банки и зарубежные банки идентичными структурами, рыночные сущностные признаки
которых были исследованы создателями теории фирмы.
Нам представляется, что особенности, присущие современным отечественным коммерческим банкам,
являются предметом самостоятельного исследования. Не делая попытки глубокого изучения этой проблемы,
мы, тем не менее, определяем ее как весьма актуальную и требующую внимания со стороны науки.
Мы абсолютно уверены, что финансовую стратегию следует рассматривать в нескольких аспектах:
- как необходимый элемент общей стратеги коммерческого банка наряду с маркетинговой, конкурентной,
инновационной, денежно - кредитной и др.;
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- как важный компонент, обеспечивающий построение, реализацию каждого из названных стратегических трендов общей стратегии (например, финансовое обеспечение инновационной стратегии банка).
Финансовая стратегия банка

Цели и задачи ФСБ

Уровни реализации ФСБ

Внешние и внутренние
факторы, влияющие на
формирование ФСБ

Инструменты ФСБ:
● финансовая политика;
● программы и проекты;
● финансовая реструктуризация;
● финансовое обеспечение;
● информационное обеспечение;
● диверсификация;
● глобализация;
● юридическая тактика;
Методы реализации ФСБ
-

стратегическое финансовое планирование
финансовое моделирование
экспертиза финансовых рынков
финансовый анализ
прогнозирование
Финансовый и экономический эффект ФСБ:
-

прибыльность
успех (конкурентные выигрыши, расширение сферы реализации финансовых услуг)

Рисунок 1 - Модель финансовой стратегии банка (разработано авторами).
Необходимость вычленения финансовой составляющей при создании общей стратеги банка обусловлена:
- диверсификацией деятельности крупных банков в плане охвата ими различных финансовых рынков;
- потребностями в изыскании источников финансирования стратегических проектов и всего комплекса
стратегического поведения;
- наличием единой для всех банков конечной цели при выборе стратегических ориентиров – максимизации финансового эффекта;
- стремительным развитием международных и внутренних национальных финансовых рынков как «функционального» поля для извлечения финансовых ресурсов и одновременно прибыльного извлечения капитала.
Немаловажное значение имеет зависимость финансовых решений, достигнутых в процессе управления
финансами, от внешних факторов. Такое положение теории финансового менеджмента базируется на
сущностном экономическом содержании и функциях финансов как экономической категории, а также на
наметившихся в последнее время тенденциях глобализации финансовых рынков, финансовых отношений, на
диффузионных процессах взаимопроникновения и естественной трансформации традиционных факторов
внутренней финансовой среды банка во внешние, и наоборот.
Усложнение мирохозяйственных, межфирменных связей обусловливает все большую ориентацию
финансовой жизни банка на внешние условия (как и мировых финансовых рынков). Внутренняя финансовая
среда всего во многом зависела от внешних факторов: режимов государственного регулирования, правовых
устоев и ограничений, рыночных тенденций и колебаний и др.
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На основе сопоставления целей финансовой стратегии и финансового менеджмента можно сделать
следующие выводы:
- общая цель банка, цель стратегии, финансовой стратегии и финансового менеджмента совпадают – рост
акционерной собственности;
- внутренние финансовые отношения в банке зависят во многом от внешних факторов; чем выше уровень
управления, тем эта зависимость более тесная, а необходимость учета внешних факторов более сильная;
- финансовый менеджмент и финансовая стратегия содействуют реализации социальных интересов персонала банка и общества в целом.
В трудах некоторых экономистов финансовая стратегия связывается с разработкой других финансовых
проблем. Так, Л.Н. Павлова в своем исследовании утверждает, что «внутренний финансовый менеджмент,
включая внутреннюю финансовую стратегию, отличен от финансовой стратегии» [6, с.76]. Автором финансовая стратегия включена в финансовый менеджмент, что не совпадает с нашей позицией по этому вопросу.
Интеграция национальных рынков в рамках укрепления мирохозяйственных связей, интеграция рынков
товаров и услуг, интеграция капиталов, интеграция хозяйственных и финансовых структур – это далеко не
полная часть всех современных интеграционных процессов. С позиции экономической теории прежде всего
обращает на себя внимание сращивание, т.е интеграция капиталов. В соответствии с целями нашей работы
она представляет определенный интерес при исследовании:
- финансовой стратегии применительно к крупным диверсифицированным компаниям;
- процесса структурной перестройки банковского сектора РК путем укрупнения банков, а также их участия в интегрированных структурах;
- направлений реформирования отечественных коммерческих банков, форм и методов их реструктуризации.
Экономические предпосылки интеграции банковского и промышленного капитала в основных
промышленно развитых странах начали складываться еще конце 19 века. Исследованию процессов
интеграции посвятили свои работы сначала известный английский экономист Дж. Гобсон («Империализм»,
1902 г.), а позже – австралийский ученый Р. Гильфердинг, опубликовавший в 1910 г. фундаментальный труд
«Финансовый капитал».
В современных условиях формирования конкурентных стратегий коммерческих банков, обеспечение
конкурентоспособности их услуг, достижение ими конкурентных преимуществ представляют собой наиболее
важные направления деятельности.
Исходя из проведенного анализа финансового состояния банка и обзора банков кой системы, и оценивая
его положение на рынке, мы разработали и предлагаем к внедрению следующую финансовую тактику для
улучшения финансового положения банка, при этом используя разработанную нами модель финансовой
стратегии коммерческого банка.
Для начала определим цели и задачи финансовой стратегии.
Целью нашей финансовой стратегии является в максимально короткие сроки провести оздоровление
финансового положения коммерческого банка.
Для достижения этой цели перед нами стоят следующие задачи:
- увеличить объем оказываемых банками финансовых услуг, учитывая, что рынок предлагает аналогичные услуги по конкурентной цене;
- повышение качества услуг и сервиса;
- максимальное снижение себестоимости: при этом необходимо в первую очередь обеспечить погашение
выданных банком ссуд, снижение количества низкорентабельных клиентов, привлекая к сотрудничеству
клиентов более высокого статуса.
Далее определим уровни реализации финансовой стратегии банка. Поскольку наш банк является одним
из лидеров на финансовом рынке страны, имеет несколько филиалов за границей, имеет высокие рейтинги,
а, следовательно, вся ее деятельность зависит от правильно организованной системы изучения рынка сбыта
и политики конкурентов, то необходимо определить все уровни, которые могут повлиять на динамику
финансовых показателей. Этими уровнями являются:
1. рынок оказываемых финансовых услуг и круг клиентов – изыскание наиболее низких на привлекаемые
денежные ресурсы, т.е. способность менеджеров заключать выгодные контракты;
2. максимальное снижение финансовых затрат, что зависит от экономии трудовых, материальных и
денежных ресурсов, правильной организации контроля за их использованием (организация внутреннего аудита);
3.
максимальное снижение использования дорогих заемных средств на всех этапах; своевременное изыскание
выданных кредитов, усиление работы с просроченными кредитами, и возврат платных заемных средств;
4.
направление финансовых ресурсов
на внедрение новых прогрессивных эффективных технологий,
обеспечивающих качество сервиса и его низкую себестоимость;
5.
расширение и максимальное углубление маркетинговых исследований, обеспечивающих быструю и полную
реализацию предлагаемых услуг, здесь же отслеживание политики конкурентов и умение прогнозировать их тактику;
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На следующем этапе следует определить внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование финансовой
стратегии коммерческого банка.
К внешним факторам, могущим повлиять на финансовую стратегию коммерческого банка, можно отнести:
1. состояние внутреннего кредитного, депозитного и валютного рынков;
2. изменения стоимости коммуникационных и прочих услуг, потребляемых банком для жизнедеятельности;
3. условия на рынке (доля продукции нашего банка на рынке, спрос на нее, ее динамика, ее конкурентоспособность);
4. инфляция, соответственно рост цен на сырье, материалы, энергоносители, заработную плату, повышение стоимости заемных средств;
5. государственная политика в области регулирования цен.
К внутренним факторам относятся:
1. себестоимость предлагамых услуг, их качество, конкурентоспособность;
2. проведение маркетинговых исследований по изучению рынка привлечения более дешевых денежных ресурсов,
рынка вложения капиталов; заключения долгосрочных выгодных контрактов;
3. ценовая политика;
4. доля заемных средств, используемых в инвестициях, их стоимость.
Следующим этапом является выбор и использование наиболее приемлемых инструментов финансовой стратегии
коммерческого банка.
В данном случае из имеющихся инструментов (рис. 3) выбираем следующие:
- регулирование финансовой политики - максимально быстрое погашение дорогого межбанковского кредита, т.к.
большая часть дохода будет направляться на его погашение, а также растет себестоимость услуг;
- программы и проекты – использование новейших технологий и производственных проектов, обеспечивающих качество банковского сервиса;
- финансовое обеспечение - в максимально короткие сроки перейти на полное самофинансирование, возможно даже
путем реорганизации;
- информационное обеспечение - своевременное и полное владение информацией о положении на рынке, конкурентной среде, новейших технологиях и т.д.;
- диверсификация – расширение ассортимента и видов предоставляемых финансовых услуг всем категориям клиентов;
- юридическая тактика - обеспечение грамотного заключения хозяйственных договоров, контрактов и поведения на
рынке.
Далее следует определить методы реализации ФСБ.
Для нашего банка мы считаем наиболее приемлемыми следующие методы ФСБ:
- Финансовый анализ- постоянный анализ движения финансовых ресурсов, доходов и рациональности расходов,
динамика прибыли и факторов, влияющих на нее.
- Прогнозирование – детальное прогнозирование всех финансовых колебаний на рынке, в среде конкурентов, прогнозирование собственных доходов и затрат.
- Финансовое моделирование - изыскание наиболее оптимальной модели построения финансовых планов на основе
изучения стратегии и тактики конкурентных банков, собственного опыта и научных достижений в области финансового
менеджмента.
В итоге определяем результативность финансовой стратегии банка, т.е. насколько эффективно она сработала. Это
можно определить по динамике прибыли за планируемый период и успеху на рынке.
Нельзя однозначно утверждать, что разработанная однажды финансовая модель банка будет всегда действовать
эффективно и во всех случаях. Изменения на внешнем рынке, рост банка и его филиалов и дочерних компаний,
повышения доходов и изменения других параметров обязательно будут требовать пересмотра тех или иных этапов
финансовой стратегии, а возможно, даже полного изменения модели ранее принятой финансовой стратегии.
После того, как руководство рассмотрит имеющиеся стратегические альтернативы, оно затем обращается к
конкретной стратегии. Целью является выбор стратегической альтернативы, которая максимально повысит долгосрочную
эффективность организации. Чтобы сделать эффективный стратегический выбор, руководители высшего звена должны
иметь четкую, разделяющую всему концепцию фирмы и её будущего. Стратегический выбор должен быть определенным
и однозначным.
Выбор стратегии тесно связан с оценкой альтернативных стратегий. Менеджеры, имеющие большой опыт в
стратегическом планировании, обычно проводят по парное сравнение стратегий, чтобы каждая альтернатива получила
справедливую оценку, прежде чем принять окончательное решение.
Выработка и реализация фирменной стратегии, которая могла бы лучше соответствовать быстро изменяющимся
внешним условиям, стала исключительно важной частью деятельности руководства большинства компаний.

В этой связи возросла роль стратегического анализа, как инструмента дающего базу для принятия
стратегических решений. Появление новых методов
анализа
является
важным
источником
повышения конкурентоспособности фирмы, помогая ей в рамках неопределенности четко выработать
основные направления деятельности.
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Стратегический анализ требует понимания со стороны руководства того, на какой стадии развития
находится банк, прежде чем решать, куда двигаться дальше. Для этого необходима эффективная
информационная система, обеспечивающая данными для анализа прошлых, настоящих и будущих
ситуаций. Хорошо проведенная диагностика сильных и слабых сторон деятельности банка дает реальную
оценку его ресурсов и возможностей, а также является отправной точкой разработки стратегии. В силу
несовершенства законодательства и непредсказуемости рынка к выбору стратегии необходимо подойти
очень осторожно.
Высшее руководство фирмы в современных рыночных условиях должно привлекать к разработке
стратегических решений аналитиков, иначе, без тщательно проведенного стратегического анализа,
такое решение может носить случайный характер, быть не эффективным и способно в условиях жесткой
конкуренции привести к банкротству.
Компании должны быть в состоянии давать оценку своей управленческой деятельности, если они
намерены обеспечить контроль за проведением финансовых операций и добиться выполнения стоящих
перед ними организационных задач.
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Автор коммерциялық банктердің қаржы стратегиясын басқарудың және қалыптасуының теориялық
және тұжырымдық негізін қарастырған, өйткені банкте бәсекелестік орта жағдайында жұмыс
істейтіндердің және тұрақсыз валюталық және қаржы нарығында, қаржы стратегиясын ұдайы жүзеге
асыруды талап етеді.
Түйінді сөздер: стратегия, қаржы нарығы, бәсекелекстік, қаржылар, коммерциялық банктер, қаржы
саясаты, қайта өзгерту, қаржы анализі, болжамдау, қаржылық мүлгілеу..
Conceptual and theoretical bases of the formation and management of financial strategy of commercial banks
The author examines the theoretical and conceptual bases of formation, development and management of financial strategy of commercial banks, because banks operating in a competitive Wednesday and unstable monetary and
financial market requires constantly improve financial strategy.
Key words: strategy, financial market, competition, financial services, commercial banking, fiscal policy, restructuring, financial analysis, forecasting, and financial modeling.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ НА ПРИМЕРЕ ТОО «СПЕЦЭЛЕКТРА»
Объектом исследования работы является компания ТОО “Спецэлектра”, которое основано в
2007 году в Казахстане в городе Астана. Сбытовая политика компании является важной частью
маркетинговой политики. При реализации маркетинговой политики очень большую роль играет оценка
конкурентоспособности компании. Для осуществления сбыта в основном используется прямой канал сбыта:
компактный целевой рынок, товар приобретается редко, но в больших количествах, небольшое количество
крупных потенциальных клиентов, работа на рынке (межфирменной торговли). Предприятию проработать
торговую, товарный бренд логотип, учитывая опыт работы рынке. Товарный позволит привлечь клиентов,
удержать клиентов и узнаваемость Предприятия рынке реализуемых товаров.
Главная задача - сохранение рынка ввиду τ конкуренции и цен со новичков, модификация линейки,
модификация строительных материалов, модификация маркетинговых мероприятий, внедрение
усовершенствованных технологий выделение конкурентных τ для сохранения на рынке.
Ключевые слова: маркетинг, сбыт, объем продаж, реклама, конкуренция, канал сбыта, доход от
реализации.
Объектом исследования работы является компания ТОО “Спецэлектра,” основанная в 2007 году в
Казахстане в городе Астана. На сегодняшний день ТОО «Спецэлектра» является единственной компанией в
Казахстане, которая производит комплектные трансформаторные подстанции в бетонном корпусе.
Компания “Спецэлектра” - одна из ведущих в области создания и реконструкции систем электроснабжения
объектов городского, промышленного и сельского назначения в Астане и регионах Казахстана. Разрабатывает
концепцию электроснабжения для любого заказчика, выполняет проектные, изыскательские, монтажные
и пуско-наладочные работы, комплектацию объекта высоконадёжным оборудованием. Среди значимых
объектов в г. Астана можно выделить такие, как, электроснабжение Электровоз Құрастыру Зауыты, завод
по выпуску пассажирских вагонов «Тулпар – Тальго», Индустриальный парк, Административное здание АО
«Kegoc» ЖК «Английский квартал», ЖК «Family Village» и т.д.
Актуальность работы связана с тем, что направление продаж является важной сферой для реализации
продукции компании на высоко конкурентном рынке создания и реконструкции систем электроснабжения.
Именно от эффективной работы отдела сбыта зависит увеличение объема производства и продаж продукции
компании. реди функциональных областей бизнеса, определяющих коммерческий успех на рынке, ведущая
роль принадлежит системе распределения. Данная система является существенным звеном общей цепи
передвижения готовой продукции компании, охватывающей потоки от производственных площадок или
складов поставщиков до конечных потребителей.
В настоящей статье рассматривается система построения сбыта в компании ТОО «Спецэлектра» и
предлагаются пути решения по улучшению основных показателей. Сбытовая политика будет рассмотрена с
точки зрения маркетолога и маркетинговой политики.
Компания показывает стабильную динамику роста деловой активности. ТОО «Спецэлектра» с каждым
годом трудоустраивает все больше квалифицированных специалистов своего дела, благодаря которым
выпускает на рынок оборудование наивысшего качества. Количество трудоустроенных работников выросло с
30 человек в 2006 году до 270 человек. Рост доходов составил более 200% с 2006 года по 2014 год.
Рисунок 1– Рост доходов от реализации компании, тыс. евро
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Политику по росту продаж в компании проводят несколько отделов такие как отдел продаж, отдел
региональных продаж, отдел управления проектами. Настоящие отделы занимаются следующими задачами:
организация сегментации рынка, планирование рекламы, организация договорной работы с потребителями
или посредниками, включая учет и контроль выполнения договоров, планирование отгрузки товаров
клиентам, формирование системы каналов сбыта, работа по организации приема, хранения, упаковки,
сортировки и отгрузки товаров клиентам, информационное, ресурсное и техническое обеспечение сбыта
товаров, организация политики стимулирования сбыта, формирование обратной связи с потребителями.
«Формирование эффективного рынка сбыта является одним из важнейших условий, определяющих
результативность маркетинговой деятельности предприятия. Предприятию необходимо заранее осуществить
мероприятия по обеспечению эффективного спроса на выпускаемую (реализуемую) продукцию» [1, c.23].
Сбыт представляет собой деятельность предприятия по доведению товаров от производителя к
потребителям. Сбытовая сеть может быть определена как структура, сформированная партнерами,
участвующими в процессе конкурентного обмена, с целью предоставления товаров и услуг в распоряжение
индивидуальных потребителей или индустриальных пользователей. Этими партнерами являются
изготовители, посредники и конечные пользователи-покупатели.
Система сбыта, применяемая предприятием, относится к числу факторов конкурентоспособности
товара. Поэтому предприятие должно выработать правильную сбытовую стратегию. Канал распределения
представляет собой совокупность посредников — организаций или отдельных лиц, которые принимают на
себя или помогают передать кому-либо другому право собственности на конкретный товар от производителя
к потребителю [2, c.17].
В целом, разработка и реализация стратегии сбыта рассматривается как решение следующих «вопросов:
1. выбор канала сбыта; 2. обоснование оптимального метода сбыта; 3. выбор посредников и определение
приемлемой формы работы с ними; 4. организация сервиса» [3, с.94].
Сбытовая политика компании является важной частью маркетинговой политики. При реализации
маркетинговой политики очень большую роль играет оценка конкурентоспособности компании.
Таблица 1 - Оценка τ продукции компании конкурентов
Показатели

ТОО Спецэлектра

АО Алагеум Электрик

АО Кэмонт

Месторасположение

Астана

Астана, Алматы, областные центры

Усть-Каменогорск

Средняя рентабельность заказа

10-15%

неизвестно

неизвестно

Отсрочка платежа

есть

Есть

есть

τ

Положительная

Положительная

Очень положительная

Сезонность продаж

Вторая половина года

Осень-зима

Осень-зима

персонала

Средняя+

Средняя+

Высокая для данной отрасли в РК

торговых агентов

Нет

Представлены во всех крупных
городах РК, есть представительство
в РФ

Усть-Каменогорск, Астана, Алматы

производственных площадей

Постоянно ведется

Постоянно ведется

Постоянно ведется

складов

есть

Есть

есть

Бюджет рекламу

нет

неизвестно

неизвестно

Есть, уникальное преимуществотехнологическая
линия
по
производству
железобетонных
модульных зданий для подстанций, а
также завод расположен в специальной
экономической зоне «Астана -Жаңа
қала»

Есть,
завод
расположени
в
промышленном
регионе
с
высокой
концентрацией
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
специалистов. Предприятие имеет
более чем 50-летнюю историю.

Сильная

Уникальное
преимущество
данной
компании-Кентауский
трансформаторный
завод,
Единсственный в РК производитель
трансформаторов,
кроме
того,
предприятие с 50 летней историей,
еще есть низкий уровень оплаты труда
в южных регионах, где расположено
большинство их заводов
Неизвестно

Сезонность

Сезонность

Сезонность

Наличие

или

уникальных

В степени ощущается τ со стороны σ
конкурентов?

Неизвестно

поддержка

Оказываем

Есть

Есть

Рассмотрение

По звонку

Через письменные претензии

По звонку

Ремонт

По обращению

По обращению

По обращению

Примич а и е – Таблица сотсавлена на основе опыта работы в указанной отрасли
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По результатам факторов конкурентоспособности, видно, что компании следует повышать рентабельность
продаж с 10% до 35%, повышать квалификацию работников отдела сбыта, нивелировать сезонные риски и
предлагать дополнительную продукцию и услуги во время снижения продаж основных видов продукции,
привлечь дополнительное число агентов путем заключения договоров по всему Казахстану, расширение
производства продуктовой линейки на территории СЭЗ «Астана Жана кала».
2 - Методы продвижения рекламные бюджеты
Параметр
ТОО Спецэлектра
АО Алагеум Электрик
АО Кэмонт
Реклама в
Иногда
Иногда
Иногда
ТВ
нет
нет
нет
Радио
нет
нет
нет
нет
нет
нет
σ реклама
Интернет
Сайт, Фэйсбук
сайты
сайт
нет
нет
нет
Скидки
Примичание – Составлено автором на основе опыта работы в указанной сфере
Как показывает таблица 2, все компании используют в основном интернет-рекламу. Предлагаем компании
раз в полгода проводить масштабную акцию для привлечения дополнительного числа клиентов.
Каналы сбыта компания ТОО «Спецэлектра» выбирает прямые и косвенные, которые описаны в таблице
3.
Таблица 3 – Каналы сбыта компании ТОО «Спецэлектра»
Виды
Достоинства
Недостатки
Прямой канал сбыта
простая
структура
распределения,
заказы по почте;
сложность организации (включая
обеспечивающая контроль над
продажи по телефону;
организационную,
финансовую
каналами сбыта;
продажи по каталогу;
и управленческую стороны вопроса).
отсутствие необходимости
личные продажи;
делиться прибылью;
собственная розничная сеть.

Косвенный канал сбыта

возможность непосредственного
общения
с
потребителями
и
получения
сведений
об их реакции на товар <из первых
рук>

короткий канал, имеется
только одно звено между
производителем и потребителем
- розничный продавец;
длинный
канал,
наряду
с розничным торговцем в цепочке
появляется оптовик.

обеспечение широты охвата
отсуствие контроля за каналом
аудитории (это сложно сделать
распределения, слабая возможность
с помощью прямого канала);
контролировать цены и условия продаж,
увеличение скорости оборота и
зависимость от посредников;
валового дохода;
отсуствие возможности прямого общения
специализация: каждый участник с покупателями.
канала товародвижения выполняет
свою функцию.
Примичание – Составлено автором на основе опыта работы в указанной сфере

Прямой канал сбыта: компактный целевой рынок, товар приобретается редко, но в больших количествах,
небольшое количество крупных потенциальных клиентов, работа на рынке (межфирменной торговли).
Косвенный канал сбыта: обширный целевой рынок, товар приобретается часто, но в небольших количествах,
большое количество потенциальных клиентов, работа на потребительском рынке.
Таким образом, стимулирование сбыта продаж на предприятии предлагаем направить на следующие
направления такие как, потребитель, продавец, торговый посредник.
1.
Потребитель: он, обладает наибольшей значимостью, вся политика сбыта сводится к
взаимодействию именно с потребителем. Широкий спектр приемов стимулирования сбыта был создан с
единственной целью – самым эффективным образом привлечь потребителя и удовлетворить его запросы.
Цели стимулирования сводятся к следующему:
-увеличить число покупателей;
-увеличить количество товара, купленного одним и тем же покупателем.
2.
Продавец: способность и умение продавца продать товар не должны быть оставлены без внимания
со стороны производителя. В интересах фирмы стимулировать, поощрять и наращивать эти качества.
Цель стимулирования, обращенного к продавцу: превратить безразличного к товару продавца в высоко
мотивированного энтузиаста.
3.
Торговый посредник: являясь естественным звеном между производителем и потребителем, он
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представляет собой специфический объект стимулирования, выполняющего в данном случае стимулирующие
функции. При этом цели стимулирования могут быть следующими:
-придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко узнаваемым;
-увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть;
-повысить заинтересованность посредника в активном сбыте той или иной марки.
Предприятию проработать торговую товарный бренд логотип, учитывая опыт работы рынке. Товарный
позволит привлечь клиентов, удержать клиентов и узнаваемость Предприятия рынке реализуемых товаров.
По мнению τ маркетинга Филиппа компании, имеющие τ марку, вызывают доверие среди и постоянных.
В условиях экономики отечественные столкнулись с жесткой конкуренции. фирма, работающая условиях
рынка, определять свою, реализуя которую сможет получить τ прибыль. При условиях это, какой объем τ
продукции даст результат? В с ответом заданные вопросы σ фирмы выбирает модель поведения рынке, без
маркетинговой деятельности σ успешно развиваться.
повышения эффективности предприятия необходимо на маркетинговую, специфической целью является
обеспечение снабжение всеми
средствами производства, заранее каналов продукции, решение цен на
продукции, а снабжение хозяйства σ информацией.
Маркетинговая требует комплексного принципов и маркетинга для поставленных целей τ ориентации
товаропроизводителей удовлетворение потребностей на основе всех видов: исследование, производство, σ
запасами, сбыт формирование спроса.
В настоящее время проявляют большой к маркетинговой σ так как современных условиях не может τ
развиваться без разработанной маркетинговой.
Руководство компании должно первую очередь следующие задачи:
Когда и где покупать и продавать;
Какую часть работы по маркетингу должен выполнять сам руководитель индивидуально или в
составе грппы;
Что можно сделать – для расширения рынков сбыта;
Какие соглашения и мероприятия по маркетингу желательны;
Как исправить нежелательные результаты действий предприятия.
Для главной стратегической расширение продаж увеличение прибыли, будут использоваться τ
инструменты маркетинговой.
Для σ охвата аудитории будем использовать баннерной рекламы контекстно-медийных поисковиков
Google Яндекс. Встроенные σ поисковых систем удобно таргетировать для показа для мест (выбор
определенного или мобильного), так и интересам пользователей истории их запросов.
В целях продвижения товаров для анонса, также для заинтересованности пользователей σ τ
разработаны дополнительный промо-сайт, τ продукт.
Регистрация сайта ТОО «Спецэлектра» в поисковых систем как: Яндекс. Рамблер Top 100,
DMOZ (AOL), каталог, каталог Mail.ru, каталог Yahoo другие;
Обмен. Существуют несколько обмена — прямой, , односторонний (покупка);
Размещение PR- в специализированных в сфере коммунального хозяйства, интернет-сайтах,
строительству;
Отправление пресс-в информационные, в которых στ содержаться ключевые в сфере электроснабжения
инструментов: сайт, газета для, новостная рассылка, объявлений в зале или регистрация пресс-в бесплатных
пресс-релизов.
и ведение специалистами отделов.
Ведение контента, SEO-продвижение в перспективе σ вестись менеджером маркетингу.
Презентации крупными и компаниями, перед желающими.
Участие отраслевых выставках форумах. в выставках конференциях, проводимых в рамках и в
конференций. Кроме участие в докладчика и гостя в конференциях и σ на которых широкой аудитории
σ τ представлены все новости по строительной отрасли рамках Астанинского форума, международных
республиканских σ,
Публикации в — предоставление бесплатного журналистам и . Интервью по по какой- проблеме
в нашей сфере, аналитические отчеты срезы, статистические (многие СМИ разные статистические),
просто интересные σ «в тему». ведущему изданию сфере строительства/электроснабжения регионе
вести τ интересную рубрику рынку электроснабжения и инструментов, предоставление в σ актуальной и
информации еженедельно.
Отзывы клиентов — то, что σ собирать с момента, когда компания еще бизнес-зародышем. фирменных
цветных, с красивой, с подписью лица или топ-менеджера клиента.
консультации, демонстрации, . Постоянная связь клиентом, мониторингклиента. Предложение
спецпредложений, сообщение новинках, акциях, .
Кроме того, для реализации эффективной сбытовой политики будут предложены рекомендации.
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Рекомендация №1. Пересмотреть организационную структуру в части управления сбытом продукции.
Рекомендация №2. Пересмотреть требования к сотрудникам по сбыту и продажи продукции, проведение
повышений квалификаций, тренингов, в том числе по повышению мотивации персонала.
Рекомендация №3. Совместно с руководством и другими подразделениями предприятия выработка целей
и стратегий рыночной деятельности на внутреннем и внешнем рынках как в целом, так и и в отношении
отдельных видов товарной продукции, относительно продуктовой и ценовой политики, выбора рациональных
каналов товародвижения и методов продвижения продуктов.
Рекомендация №4. Постоянное проведение анализа покупательского спроса, степени удовлетворения
требований и запросов покупателей по предлагаемым товарам и оказываемых дополнительных услугах
(доставка до склада покупателя и др.)
Рекомендация №5. Разработка прайс - листа с гибкой системой скидок, которые бы учитывали
одновременно меняющийся спрос.
Рекомендация №6. Создание новых информационных материалов о компании и постоянное участие в
выставках в рамках национальных и международных мероприятий
Рекомендация №7. Постоянное участие в государственных закупках и привлечение инвесторов на
расширение деятельности компании.
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Жұмыстың зерттеу объектісі Қазақстанның Астана қаласында 2007 жылы құрылған «Спецэлектра»
ЖШС болып табылады. Компанияның өткізу саясаты маркетинг саясатының маңызды бөлігі болып
табылады. Маркетинг саясатын іске асыруда компанияның бәсекелестікке қабілеттілігін бағалау өте үлкен
рөл атқарады.
Өткізуді жүзеге асыру үшін, көбінесе өткізудің тікелей жолы пайдаланылады: іргелі мақсатты нарық,
тауар үлкен көлемде бірақ, сирек сатып алынады, ірі әлеуетті клиенттердің шағын саны, нарықтағы
жұмыс (фирма аралық сауда).
Кәсіпорын нарықтағы елеулі жұмыс тәжірибесін ескере отырып, сауда маркасын, тауар бренді және
логотипін жасау керек. Тауар бренді қосымша клиенттерді тартуға, тұрақты клиенттерді сақтап қалуға
және өткізілетін тауарлар нарығында Кәсіпорынның танымалдылығын сақтап қалуға көмектеседі.
Басты мақсат – жаңадан келгендерден бәсекелестіктің өсуіне және бағалар демпингіне қарай отырып,
нарықтағы үлесті сақтап қалу, тауар тізімін түрлендіру, құрылыс материалдар нарығын түрлендіру,
маркетингтік шараларды түрлендіру, жетілдірілген технологияларды енгізу немесе нарықтағы орнын
сақтау үшін бәсекелестік артықшылықтарын көрсету.
Түйін сөздер: маркетинг, өткізу, сату көлемі, жарнама, бәсекелестік, өткізу жолы, өткізуден түскен
табыс.
The object of this research is the company LLP «Спецэлектра», which was founded in 2007 in Kazakhstan in
the city Astana. The company’s selling policy is an important part of its marketing policy. When marketing policy is
implemented, the assessment of the company’s competitiveness plays a very important role. For sales, the direct sales
channel is mainly used: a compact target market, the product is purchased rarely, but in large quantities, by small
number of large potential customers, work in the market (intercompany sales). The enterprise needs to work out a
trademark, product brand and logo, given the considerable experience in the market. The commodity brand will allow
attracting additional customers, retaining regular customers and increasing the recognition of enterprises in the
market of goods sold. The main task is to preserve the market share in view of the growing competition and dumping
of prices by newcomers, the modification of the product line, the modification of the construction materials market,
the modification of marketing activities, the introduction of improved technologies or the allocation of competitive
advantages for maintaining market positions.
Keywords: marketing, sales, sales, advertising, competition, sales channel, sales revenue.
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ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: СОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА И ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ
В данной статье анализируется современное состояние въездного туризма в Республике Казахстан, рассмотрены
факторы, влияющие на туристический спрос, и предложены пути по решению проблем, сдерживающих развитие
въездного туризма в Казахстане.
Ключевые слова: въездной туризм, инфраструктура, инвестиции.

Сегодня Казахстан стоит перед серьёзной задачей – необходимостью формирования современной
индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования туристского потенциала. Это
является очень актуальной темой в преддверии «ЭКСПО–2017».
В последние годы экономика Казахстана росла быстрыми темпами. Этому способствовал рост цен на нефть.
После обвала цены на нефть бюджет Казахстана потерял миллиарды тенге. Неоднократно корректировалась
стоимость черного золота в доходной части республиканской казны. Учитывая то, что в консолидированном
бюджете Казахстана доля нефтяных поступлений составляли около 50%, несложно понять, что именно
снижение доходов от продажи нефти наносит чувствительный удар и по экономике страны, и по уровню
благосостояния ее граждан. Между тем мировой нефтяной рынок все еще остается перенасыщенным. На
фоне сложившихся обстоятельств возник вопрос: располагает ли Казахстан другими видами товаров и
услуг, которые могли бы дать импульс развитию? Пришло время задуматься о развитии несырьевыхсекторов
экономики и, в первую очередь, о туризме.
Туризм является выгодной альтернативой сырьевым секторам экономики в связи с его высокой доходностью
и динамичностью развития. В сфере туризма занят каждый двенадцатый работник в мире. На его долю
приходится 10% мирового ВВП, 9% общего объема инвестиций,11% мировых потребительских расходов, 5%
всех налоговых поступлений. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства, как
транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления
и многие другие, выступая катализатором социально-экономического развития[1, с.3].
По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2015 г.доля туризма в мировом ВВП
составила– 9,8% или $432 трлн., в отрасли создано 284 млн. рабочих мест, рост по сравнению с предыдущим
периодом составил на 3,1% [6].
Многие страны Европы, такие, как Швейцария, Австрия, Франция, Болгария значительную часть своего
благосостояния построили на доходах от туризма. Так, в Австрии 8,6% в ВВП страны составляют прямые
доходы от туризма и 15% - с учетом мультипликативного эффекта, в Испании соответственно 6,8% и 18,2%,
во Франции – 4,1% и 10,9%, в Хорватии – 8,5% и 19%, в Великобритании – 3,4% и 9,1%, в Канаде – 3,4% и
11%, в Болгарии – 4,1% и 14,5% [2, с.26].
Перспективы развития данной отрасли экономики очень большие и для Казахстана. С каждым годом увеличивается
количество желающих, которые стремятся посетить различные регионы планеты. Данный бизнес является наиболее выгодной и высокодоходной отраслью. Вот почему многие страны заинтересованы в развитии данной сферы деятельности и
с каждым годом принимают разного рода программы по развитию туризма у себя. К примеру: в Комплексной программе
Китая 2015годатуризм был объявлен доминантным третичнымсектором.Для туристской отрасли в Турции разработана
стратегическая программа развития до 2023 года. В стратегической программе указано, что дальнейшее развитие туристской
отрасли будет происходить путём взаимодействия государственного и частного сектора на основе управления.
Государство нашей страны, понимая приоритетность туризма для развития национальной экономики приняло
Концепцию развития туризма до 2020г.
Казахстан,обладая самобытной природой, историей, культурой, этнографией, благоприятной политической ситуацией,
отсутствием межнациональных конфликтов имеет уникальную возможность занять свою нишу на мировом туристическом
рынке. Перед страной стоит важная задача по формированию привлекательного туристского имиджа страны, создания
максимальных удобств для отдыха туристов, посещающих Казахстан.
Однако анализ въездного туризма в Казахстане показывает, что республика остается недостаточно привлекательной
для зарубежных туристов. Прием иностранцев – этот неиссякаемый источник валютных поступлений и наиболее выгодная
форма экспортной торговли. Казахстан, отправляя тысячи соотечественников отдыхать за рубеж и не развивая въездной
туризм, не только финансирует инфраструктуру и создание новых рабочих мест в других государствах, но и лишается
миллионов долларов, увеличивая дефицит платежного баланса. По некоторым оценкам доходы от международного
туризма составляют не более 10 % потенциально возможных[3, с.64].

Согласно приведенных данных Комитета статистики Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, динамика обслуженных посетителей в 2010-2015 г.была следующей[4].
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Из данных, приведенных на рисунке 1, видно, что количество въехавших иностранных туристов на территорию
нашей страны растет, в 2015 году по сравнению с 2010 годом, рост составил 157%, либо больше на 2,3 млн. человек,
однако необходимо отметить, что Казахстан все-таки остается донором для мирового туристического рынка. Данный
факт подтверждается превышением количества выездных туристов по сравнению с въездными туристами, в 2014 году эта
разница составила 4,1 млн. человек, а в 2015 году еще больше – 4,9 млн.человек.

Рисунок 1 Количество посетителей по въездному и выездному туризму, тыс. чел.

При этом, как это можно увидеть из рис. 2, наиболее стабильная динамика въезда иностранных граждан
характерна для стран вне СНГ. Начиная с 2010 по 2014 гг. наблюдался неуклонный рост количества посетителей
из стран вне СНГ. Однако в 2015 году наблюдается снижение данного показателя на 82,9 тыс. человек, котораясвязано с мировым финансовым кризисом, высокими ценами и сложностью визовой системы. Следует
отметить, что ежегодно дорожают все составляющие турпакета – размещение, стоимость услуг автомобильного
и железнодорожного транспорта, авиаперевозки. Все это делает предложения казахстанских операторов
неконкурентоспособными. К примеру, стоимость стандартного тура на курорт «Боровое», сопоставимо со
стоимостью тура на курорты Турции, с размещением в 3-4 звездочных отелях.С целью решения проблем с
визовым оформлением, в Казахстане начиная с 2014 года внедренпилотный проект по отмене визового
режима для граждан десяти стран. Граждане США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Малайзии,
Нидерландов, ОАЭ, Кореи и Японии могут посетить нашу страну без визы сроком более 15-дней.

Рисунок 2. Динамика количества посетителей из стран СНГ и вне СНГ, тыс. чел.

Как видим, количество посетителей из стран СНГ все еще остается доминирующим в общем числе
посетивших Казахстан иностранных граждан (рис. 2, 3). В 2015 г. их доля составляла 89%.
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Рисунок 3 Доля граждан стран посетивших Казахстан в 2015г.

Граждане стран СНГ посещали нашу страну, указывая цель «частная поездка», посещали родственников и
друзей (русские, белорусы и украинцы), либо с целью поиска работы (узбеки и киргизы). С частным визитом
Казахстан посетило 84% граждан СНГ. Если же говорить о посещении собственно с туристскими целями, то
его доля в общем объеме посетивших нашу республику незначительна и составляет всего лишь 1% (рис. 4).
Это связано с тем, что наша страна все так же малопривлекательна как туристическое направление.
Рисунок 4 Количество посетителей по въездному туризму, тыс. чел.

Если рассматривать на рис. 5 географию посещений Казахстана гражданами из стран вне СНГ, то здесь
следует отметить преобладание количества «нерезидентов» из Китая, Турции и Германии. В совокупности
они занимают 52% (306,4 тыс.), всех посещений иностранных граждан из стран вне СНГ. Менее всего
прибытий наблюдается из Великобритании (4%) и США (5%).
Рисунок 5 Доля граждан СНГ (вне СНГ) посетивших Казахстан в 2015 г.
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Однако выше представленные объемыне обеспечивают имеющийся потенциал страны. Необходимо
отметить, что доля туризма в ВВП Казахстана составляет около 1%, тогда как в Хорватии дает – 10,1%, в
Тайланде – 9,3%, в Греции – 7,6% и в Турциибольше 5%[8].
В этой связинам необходимо определиться, чтонеобходимо предпринять Казахстану для привлечения
иностранных туристов в целях создания новых рабочих мест, развивать сопутствующие сектора экономики и
пополнения государственной казны за счет налоговых поступлении?
Рассмотрим какие факторы влияют на туристские предпочтения в посещении тех или иных стран.
1) Фактор политической и экономической нестабильности региона.
Снижение темпов роста туристских прибытий в начале 90-х годов произошло на фоне боевых действий
в районе Персидского залива и экономического кризиса в странах Запада. Падение темпов роста было
зафиксировано во всех туристских регионах мира — Европе и Америке, Азии и Африке. Только во Франции
в 1989 г. с началом эскалации международной напряженности в преддверии вторжения иракских войск на
территорию Кувейта было аннулировано 18 тыс. индивидуальных и около 50 групповых поездок в разных
направлениях. 1991 г., когда многонациональные вооруженные силы во главе с США провели операцию «Буря
в пустыне», Европа закончила с нулевым приростом туристских прибытий, а в таких странах, как Италия,
Великобритания, Германия и Швейцария, отмечалось абсолютное сокращение их числа по сравнению с 1990
Война в Персидском заливе имела негативные последствия для развития туризма в АзиатскоТихоокеанском регионе. Во время конфликта уменьшилось количество прибытий в Малайзию, замедлились
темпы их прироста в Сянгане (Гонконге) и Сингапуре.
Период боевых действий в зоне Персидского залива был отмечен глубоким спадом в международном
туризме на африканском континенте. Повышенная опасность вынудила многих людей отказаться от
туристских поездок в Египет (-12,4% прибытий в 1991 г. к уровню 1990 г.) и Тунис, который потерял 80%
въездного туристского потока в первом квартале 1991 г. по сравнению с тем же периодом 1990 г.[2].
Обеспокоенная проблемой безопасности путешествий, ВТО разработала классификацию направлений
выезда в зависимости от потенциальной угрозы жизни туристов. К первой, наиболее опасной группе
относятся страны (территории), в которых затянувшиеся военные конфликты, серии террористических актов
и экономическая нестабильность не только оказывают постоянное негативное влияние на развитие туризма,
но, по существу, стали отличительной чертой их туристского имиджа. Это — Ливан, Северная Ирландия,
Афганистан, республики бывшей Югославии.
Помимо классификаций направлений выезда по степени опасности для туристов, существует классификация
самих рисков. В ней различаются угроза туризму как таковому, когда именно путешествующие лица
вызывают неприятие и в отношении них совершаются противоправные действия, и более распространенная
форма, особенно в тех странах, где туризм оказывает большое влияние на национальную экономику, когда
экстремисты выбирают туристов в качестве объекта нападения для оказания политического давления на
правящие круги (Египет, Турция).
В нашей стране проявившие себя в последнее время в гг. Алматы, Тараз и Актобеэлементы экстремизматакже
могут отрицательно повлиять на развитие въездного туризма в Казахстане.

2)

Экологический фактор.
Неблагоприятная экологическая ситуация снижает спрос на туристские услуги. Загрязнение воздуха и
воды, повышенная степень радиационной опасности отпугивают потенциальных туристов. Экологические
проблемы в нашей стране уменьшают поток туристов.Загрязнение природы заставляют искать места с лучшей
экологией, так как люди хотят во время отдыха улучшить свое здоровье.
Богатейшие природные ресурсы Казахстана не всегда используются рационально. При разработке
горнорудных месторождений, перевозке и переработке добытой руды окружающей среде наносится большой
вред. Существенный экологический ущерб нанесли военные полигоны, освоение целины, крупные стройки.
Например, в зоне Семипалатинского ядерного полигона высок уровень радиоактивной зараженности.
Сконцентрированные здесь 154 промышленных предприятия ежегодно выбрасывают в окружающую среду
294 тыс.тонн ядовитых химических веществ. Например, в Семипалатинске предельная концентрация тяжелых
металлов превышает допустимые нормы: по меди, свинцу, хрому — в 100 раз, цинку —в 300, кобальту,
никелю — в 50 раз[7].
Сейчас выявлено, что 33,6 млн. га казахстанских земель выведено из строя из-за отрицательного влияния
военных полигонов. В то же время на территории республики накоплено 16 млрд.тонн радиоактивных
отходов. Эти отходы в Акмолинской области занимают 800 га, Жамбылской — 190, Жезказганской — 25,
Кызылординской — 3, Южно-Казахстанской — 2 га. В результате многие факты говорят о том, что большие
территории Казахстана стали зоной радиационного и другого экологического бедствия[7].
Ситуацию усугубляет также экологическое бедствие Аральского моря. Когда-то покрытые водой области
сегодня превратились в пустыни, тут и там на песке валяются заржавленные корпуса кораблей. Все жители
этих мест чрезвычайно страдают от последствий экологического бедствия, многие из них болеют различными
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заболеваниями, которые распространились в результате ухудшения экологической обстановки. Среди них:
рак пищевода, туберкулез и многие другие болезни.Указанная информация об экологическойобстановкеопять
же представляет Казахстан однозначно не с положительной стороны для развития въездного туризма.

3)

Факторы предложения на туристские услуги
Для успешной реализации туристической деятельности особую роль играет наличие туристических
ресурсов. Как правило, туристские ресурсы определяют формирование туристского бизнеса в том или
ином регионе. Туристские ресурсы неоднородное понятие, они включают самые разнообразные объекты,
стабильно привлекающие внимание туристов.
К ним относятся:
Климатические и ландшафтные ресурсы, которые являются естественным благом. По географическому
положению Казахстан является уникальным регионом СНГ. Находясь в центре Евразийского материка, он
представляет особый природный комплекс, вобравший в себя ярчайшие образцы ландшафта обоих частей
континента. Помимо горного туризма в Казахстане был создан импульс для развития экотуризма. Белуха,
Мраморный перевал, Улытау, водопад Кок-Коль, Казыгурт, Бурхатский перевал - это лишь краткий перечень
достопримечательностей горной части Казахстана, которые ежегодно посещают сотни любителей активного
отдыха из стран ближнего и дальнего зарубежья. Но, конечно же, одним из главных природных символов
республики по праву считается северная часть горного массива Тянь-Шань, или Жетысу (Семиречье), как
именуют его местные жители.Необычно богатый природный ландшафт представлен разнообразными
климатическими поясами. С юга, запада и востока обрамляют горы Тянь-Шань, Алатау, Тарбагатай, Алтай.
На западе раскинулось Каспийское море - кладовая осетровых пород рыбы и нефтяных месторождении
Казахстана. В степях Сарыарки расположено уникальное озеро Балхаш, восточная часть которого
пресноводная, в то время как в западной части вода соленая. Несравнимой красотой отличаются озера
Алаколь, Маркаколь, Тенгиз и Зайсан, реки Сырдарья, Урал, Есиль, Тобол, Иртыш, Или и Чу. Жемчужиной
Казахстана является санаторно-курортная зона в сосновых лесах Кокшетау с многочисленными живописными озерами.
Самая северная цепь гор казахстанского Тянь-Шаня - Заилийский Алатау. Протяженность горной гряды
составляет 400 км. В Заилийском Алатау наиболее популярные альпинистские маршруты располагаются
в районе ущелья Малый Алматы и ледника Богданович. К главным достопримечательностям этих мест
относятся: ледник Погребетский (4231 м), перевалы Туюк Су (4100 м), Орджоникидзе (3980 м), Комсомол
(4000 м), Маншук Маметова (3750 м), пики Локомотив (4182 м), Амангельды (4000 м), Абай (4010 м), Школьник (3590 м) и др.
Также важнейшими ландшафтными памятниками природы в Казахстане являются – экзотические скалы
«Окжетпес», «Сфинкс», «Верблюд» в горах Кокшетау, гранитные останцы «Каменная голова», «Баба яга»
в Баянаульских горах, знаменитый «Поющий бархан» в долине реки Или, захоронение третьичной фауны
«Гусиный перелет» на реке Иртыш, захоронение ископаемой флоры и фауны в долине реки Тургай.
Кроме того наша страна славится многочисленным количеством заповедников. В них обитают хищные
птицы, медведи, снежные барсы и еще много других птиц и животных, всего свыше сотни видов. Например,
Аксу-Джабаглы это старейший заповедник Казахстана. Он расположен на высоте от 1000 до 4280 метров в
районе Западного Тянь-Шаня. Огромное количество озер – свыше 48 тысяч. Озеро Иссык расположено на
высоте 1800м над уровнем моря и считается одним из самых живописных озер.
Казахстан - страна с самобытной культурой и богатым историческим прошлымславится своими
архитектурными и историческими памятниками.В стране насчитывается около 27 тысяч памятников
древности, многие из которых расположены на Великом Шелковом Пути. Это мавзолей и мечеть Ходжи
АхмедаЯссауи в Туркестане, уникальный «Золотой человек», найденный в сакском кургане вблизи города
Есик, погребальная камера Бесшатырского могильника и многое другое. У потенциального туриста,
желающего посетить государства Центральной Азии, по территории которых пролегал Великий Шелковый
Путь, Казахстан не может не вызвать живой интерес.
Инфраструктура туризма. Анализируя сегодняшние условия развития туризма, приходится констатировать, что в Казахстане по сегодняшний день слабо сформирована индустрия туризма со всеми необходимыми атрибутами – рекламой, торговыми услугами, транспортным обеспечением, состоянием автодорог, инфраструктурой по размещению, организации питания и т.д. Существующие же средства размещения отличаются
чрезвычайно низким уровнем комфортности и технического оснащения, что делает отечественное туристское
обслуживание неконкурентоспособным. Сервис, в какой-то мере отвечающий международным стандартам,
способны обеспечить лишь высококлассные отели Алматы и Астаны. Однако их услуги чрезвычайно дороги,
и воспользоваться ими может только незначительная часть гостей.
На развитие туризма огромное влияние оказывает транспортная инфраструктура. Транспорт является
связывающим звеном между отдельными элементами туристской отрасли и способствует ее более быстрому
развитию. В Казахстан туристы прибывают в основном воздушным транспортом, использующим современные
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авиалайнеры и технологии обслуживания. При этом большинство туристов предпочитает, в плане сервиса
и надежности, услуги иностранных перевозчиков, что влечет за собой снижение пассажиропотока на
авиарейсах, совершаемых отечественными перевозчиками. Однако ко многим привлекательным объектам
Казахстана проезжать приходится по проселочным дорогам, да и республиканские автодороги в большинстве
оставляет желать лучшего.
Низкий уровень развития въездного туризма не в последнюю очередь обусловлен недостаточно
эффективной рекламной кампанией по пропаганде Казахстана в качестве привлекательного туристского
направления. На западе негативная информация об общественно- политическом положении в республиках
бывшего Советского Союза не сходит со страниц печати, формируя образ нашей страны как зоны повышенного
риска. В самом же Казахстане до последнего времени не предпринималось согласованных мер по созданию и
поддержанию его туристского имиджа.
Для решения вышеуказанных по поручению Главы Государства Н.Назарбаева была утверждена Концепция
развития туристской отрасли РК до 2020 года (ПП РК от «28» февраля 2013 г.. №192) .Одной из ключевых
задач Концепции является создание новых постоянных рабочих мест. Залогом успешной реализации данной
Концепции и форсированного развития туризма является ключевая роль государства, что продемонстрировано опытом Малайзии, Сингапура, Испании, Мексики, Марокко и др.стран.
Согласно данной Концепции определены пять районов страны, в которых предполагается развивать
кластеры туризма по международному образцу Астана и Акмолинская область, Алматы, Восточный
Казахстан, Южный Казахстан и Мангистауский край[5].
Предполагается для решения имеющихся проблем инфраструктуры туризма привлекать средства путем
механизма государственно-частного партнерства. Для активизации привлечения инвестиций в туристическую
отрасль Республики Казахстан необходимо определить понятную для инвесторов модель государственночастного партнерства, в которой должны быть учтены вопросы землепользования, доступа к инфраструктуре,
и главное, мер государственной поддержки.
Роль государства в развитии туристической отрасли заключается в создании необходимой инфраструктуры
- дороги, трубопроводы, электроэнергия, водоснабжение и прочее. Кроме того, финансирование обучения
кадров для отрасли, а также ряд мер, направленных на стимулирование внутреннего и въездного туризма. Это
должно увеличить количество туристов в 2-3 раза.
В области процедур миграционного контроля и оформления виз необходимо отменить регистрацию
иностранных туристов, имеющих въездную визу, а также снизить стоимость въездных виз до
среднеевропейского уровня. Это также повысит конкурентоспособность казахстанского турпродукта на
международном рынке.
Первостепенное значение имеет и четкое, последовательное и гарантированное подведение инфраструктуры
к туристическим объектам. Для этого необходимо создать Национальную компанию по развитию туризма.
Задачей такой национальной компании будет долгосрочное планирование и контроль за поэтапным
созданием туристических объектов. В первую очередь, такая Нацкомпания будет заниматься интегрированным
планированием, вторая ее задача - создание интегрированной инфраструктуры и третья - привлечение
инвестиций. Такой опыт имеется во всех странах, в которых успешно развивается туризм.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что официальная статистика показывает уверенный
рост туристской отрасли в стране. К основным «болевым точкам» туристической отрасли Казахстана можно
отнести: разобщенность участников туристического рынка, неразвитость инфраструктуры, недостаток
инвестиций, дефицит квалифицированных кадров, низкий уровень сервиса, высокие цены на размещение и
другие. Необходимо это все решать быстро, эффективно и в комплексе. К развитию туристической отрасли
в Республике Казахстан должен быть применим комплексный подход и комплексный анализ, который может
быть осуществлен путем кластеризации отрасли.
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Қазақстан Республикасындағы кіру туризмі: қазіргі қарқыны және даму факторлары.
Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы кіру туризмінің қазіргі жағдайы жан-жақты
қарастырылған, туристік сұранысқа әсер ететін факторларды қарастыра келе кіру туризмінің дамуына
кері әсер ететін мәселелердің алдын алу жолдары ұсынылған.
Түйін сөздер: кіру туризмі, инфрақұрылым, инвестициялар.
Inbound tourism in the Republic of Kazakhstan: modern dynamics and development factors.
The article analyses the current state of the inbound tourism in the Republic of Kazakhstan, it considers the factors influencing on the touristic demand and suggests ways of solving the problems that constraints development of
the inbound tourism in Kazakhstan.
Keywords: inbound tourism, infrastructure, investments.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА
В статье на фоне становления и развития казахстанской государственности рассматривается политическое
лидерство Президента Казахстана. Автором делается вывод, что Президент Казахстана выступает как высший
уровень власти, завершающий пирамиду управления, который влияет на деятельность всех других государственных
институтов власти.
Ключевые слова: политическое лидерство, Президент Казахстана, Н.А. Назарбаев

Исторический процесс перехода от тоталитаризма к демократии, в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ
столетия характеризуется усилением социальной напряженности, кризисом псевдолегитимной монопольной
партийной власти, падением эффективности политической системы, снижением предсказуемости поведения
индивидов и групп. В связи с этим стали актуальными:
1) исследования, посвященные изучению истории распада СССР и проблем, связанных со становлением
казахстанской государственности;
2) исследования, посвященные политическому лидерству в рамках демократических процессов.
Изучение истории становления и развития казахстанской государственности в контексте политического
лидерства становится одним из важных направлений в системе исторических исследований. Об этом
свидетельствует анализ историографии, посвященной эволюции казахстанского пути развития. Поиск
научных подходов, которые наиболее адекватно отражали бы его суть, а также влияние лидерства на этот
процесс являются требованием времени.
Институционализация лидерства Н.А. Назарбаева в масштабах Казахстана началась еще в советский период,
когда он был избран первым секретарем ЦК компартии Казахстана в 1989 году и занимал эту должность до
1991 года. По негласным законам партийного диктата того времени, вопреки Конституции СССР и Казахской
ССР, он стал фактическим главой союзной республики. С февраля по апрель 1990 год был Председателем
Верховного Совета Казахской ССР. Совмещая эту должность с должностью первого секретаря ЦК КПК и
умело используя этот двойной статус, Н.А. Назарбаев ставил перед союзным центром вопросы расширения
самостоятельности Казахстана в решении экономических вопросов на своей территории. Обосновывал
необходимость кардинального обновления разрушающегося Союза ССР путем заключения нового союзного
договора.
Легитимная институционализация лидерства Н.А. Назарбаева началась после его избрания Верховным
Советом Казахской ССР в 1990 году Президентом Казахской ССР на основе Закона «Об учреждении поста
Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Казахской
ССР» от 24 апреля 1990 года [1]. Хотя в этот период он еще оставался первым руководителем компартии
республики, внутри страны и на международной арене Н.А. Назарбаев выступал уже в качестве легитимно
избранного Президента Казахской ССР. Это обстоятельство существенно усилило его лидерские позиции, так
как он получил возможность руководить страной на законных основаниях.
Здесь нужно отметить, что исторически кратковременное совмещение Н.А. Назарбаевым должности
первого секретаря ЦК КПК с должностями Председателя Верховного Совета Казахской ССР, а затем –
Президента РК позволило ему в начале 90-х годов мобилизовать прогрессивно настроенную часть членов
компартии делу реформирования казахстанского общества.
Многие работники партийных комитетов, накопившие опыт организаторской и руководящей работы, да и
рядовые члены партии, приверженные идеалам демократии и принципам рыночной экономики, сплотились
вокруг своего партийного лидера и внесли достойный вклад в формирование новой государственности.
Критически мыслящая часть коммунистов, адекватно воспринимала революционные инициативы Н.А.
Назарбаева по модернизации общества, а их партийная дисциплинированность способствовала тому, что они
оперативно реализовали новые идеи своего партийного лидера на практике.
246

№ 5 (120) 2017
А консервативная часть членов партии, ностальгирующая по Советскому Союзу, по идеологическому и
административному диктату, все больше отдалялась от Н.А. Назарбаева и переходила в ряды оппозиции.
Внутрипартийный раскол привел в итоге к развалу некогда монолитной организации.
В этих условиях институционализация лидерства Н.А. Назарбаева, основанная на его руководящем
партийном статусе, стала утрачивать свою действенность.
Сложение полномочий Первого секретаря ЦК КПК 28 августа 1991 года на внеочередном пленуме ЦК
Компартии Казахстана, а затем последовавшее за этим всенародное избрание Н.А. Назарбаева 1 декабря
1991 года Президентом Казахстана обеспечили перевес в дуалистическом основании его лидерства в сторону
приоритетности президентства. Свидетельством этому являются результаты первых всенародных выборов
Президента республики, в ходе которых за избрание Н.А. Назарбаева проголосовали 98,7% избирателей, участвовавших в голосовании [2].
Уход с политической арены компартии, как организованной структуры, и утрата влияния его прежнего
лидера ослабили институциональные лидерские возможности Н.А. Назарбаева. Более того, оказавшиеся во
властных структурах, особенно в Верховном Совете Республики, идейные и идеологические противники
Н.А. Назарбаева затрудняли институционализацию его лидерства в качестве Главы государства. Поэтому
уточнение конституционных полномочий Президента длилось почти три года – с 1990 по 1993 годы.

В результате до 1995 года сохранился дуализм в верховной государственной власти в лице Верховного
Совета Республики и Президента сложившейся в начале 90-х годов. Несмотря на столь сложную конфигурацию государственной власти в первой половине девяностых годов Н.А. Назарбаеву удалось стать
решающей политической фигурой, которая смогла оказать преобладающее влияние на процессы взаимодействия лидера с «ведомыми», определяя способы осуществления управленческих функций в структурах государственной власти.
Стиль политического руководства Н.А. Назарбаева позволил выявить приоритетные социальные
потребности населения и специфику проблемной ситуации. Применительно к Казахстану практически
все исследователи отмечают влияние исторически сложившейся потребности широких слоев населения в
социальном патронаже со стороны власти.
После распада союзного государства ослабление политико-экономического влияния центра привело к
распаду единого социально-политического, информационного, культурного пространства. Дискредитация
прежних общенациональных идей и ценностей и отсутствие внятной артикуляции новых общезначимых
смыслов и целей государственной политики неизбежно привели к поиску такой политической фигуры, которая
могла бы взять ответственность за происходящее в Казахстане, предложив антикризисную программу по
выходу из создавшегося положения.
Усиление в политической жизни лидерства Н.А. Назарбаева давало возможность казахстанскому обществу
сделать шаг из тоталитаризма к демократии. Президент Казахстана по этому поводу говорил: «В первые годы,
когда мы добились независимости, остро стоял вопрос о создании основ государственности и управления
страной, которое на волне неосознанной демократии было серьезно расшатано, и мы объективно двинулись
в сторону централизации. В последующем, главной задачей стало достижение стабильности, прежде всего
экономической, что также потребовало усиления централизации, прежде всего в финансовой и кадровой
функциях государства» [3].

Специфика политического лидерства Главы государства обусловлена историческими, этническими,
конфессиональными, социальными факторами становления демократических процессов в Казахстане.
Исторические, социально-политические, экономические условия в Казахстане обусловили формирование в
общественном сознании социальных ожиданий в личности общенационального масштаба. Им стал Н.А. Назарбаев
– прогрессирующий лидер, имеющий непосредственную связь с населением. В сочетании с его харизмой
институционализация лидерства увеличивала его авторитет перед населением [4].

Для закрепления лидерства был использован механизм легитимации - народное волеизъявление, который в
ходе апрельского референдума 1995 года продемонстрировал силу лидерства Н.А. Назарбаева в казахстанском
обществе. Всенародный референдум, по мнению оппозиции, объявленный незаконно, представляется вполне
закономерным явлением в истории институционализации лидерства Н.А. Назарбаева. Поддержка населением
политического лидера и продление президентских полномочий Н.А. Назарбаева до 2000 года оказались
наглядной демонстрацией волеизлияния народа в поддержку действующего лидера.
В имеющейся литературе предлагается несколько типологий лидерства. Основные лидерские
типы определяются по масштабу влияния, типу карьеры, социализации, лидерскому стилю, политикоидеологическим взглядам. По типологии Н. Лапиной, выделяются три вида лидерства: патерналистское,
патриархальное, модернистское. Первый и второй типы руководителей стремятся замкнуть на себе принятие
основных решений, контролировать политическую жизнь и СМИ, тяготеют к жестким методам управления
экономикой. Модернистский тип лидерства сложился в промышленно развитых урбанизированных регионах
с демократическим типом голосования. Лидеры модернистского типа ориентированы на западную модель
демократического развития [5].
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Для Н.А. Назарбаева характерен модернистский тип лидерства, учитывающий специфику, структуру
и особенности казахстанского электората. Изменение ситуации в стране, появление новых социальноэкономических проблем, наконец, новые политические перспективы, открывающиеся перед Президентом
Казахстана, постоянно вносят определенные коррективы в тип лидерства. В условиях незавершенности
современного процесса общественной трансформации и институционализации новых властных групп
Н.А. Назарбаев имеет четкие представления о путях развития политических, социальных и экономических
институтов. Поэтому вполне объяснимо, что характер лидерства Н.А. Назарбаева зависит от задач, которые
он ставит перед собой и обществом.
Тип лидерства Н.А. Назарбаева не является синонимом идейной ангажированности. Как
общенациональный лидер он стремится заявить о своих политических пристрастиях, при этом
демонстрирует управленческие навыки и хорошее знание казахстанской специфики.
Поскольку Н.А. Назарбаев всегда находится на пересечении множества интересов, то он постоянно
овладевает определенными приёмами их артикуляции и балансирования между ними, иначе говоря, у него
выработан определенный свой стиль поведения.
Стиль Президента, можно понять и оценить, рассматривая конкретные факты из политической
биографии, которые в ходе исторического развития проявляются наиболее рельефно. Исходя из изучения
стиля мышления, психоэмоционального состояния и темперамента лидера можно определить его стиль
лидерства. Так, опираясь на классификацию, предложенную М.Херманном и Ж.Блонделем, можно
констатировать, что лидерство Президента Казахстана отличается служением народу, демонстрирует
влияние личности на исторический процесс и наоборот.
Активность, целеустремленность, знание дела вместе с поведенческим фактором определяют степень
влияния Президента на становление и укрепление казахстанской государственности. Путь, начатый в
качестве кризис-менеджера с конца 80-х годов прошлого столетия, постепенно довел его до уровня лидераруководителя, который продолжается в ХХI веке.
Стиль выполнения президентских полномочий Главой государства, носит активно-позитивную
направленность, которая осуществляет задачу, нацеленную на процветание, безопасность казахстанского
общества. Это с очевидностью доказывает эффективную созидательность стиля управления Президента
Казахстана государством. Став символом независимости Казахстана в массовом сознании, Президент
обладает необыкновенно высоким рейтингом доверия народа к власти и проводимой политике государства.
Признание Президентом своей ответственности за судьбу народа и Казахстана, концентрация
внимания на экономических, социальных проблемах, прагматичность и целенаправленность показатель
эффективности власти Президента. Цели, достигнутые Казахстаном в кратчайшие сроки, характеризуют
руководство Н.А. Назарбаева страной эффективным и позитивным. Вместе с личностной энергетикой
Президента, они позволяют Первому Президенту встать в ряд с выдающимися мировыми лидерами ХХI
века.
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Мақалада Қазақстан мемлекеттігінің қалыптасуы мен дамуы барысында саяси көшбасшылық рөлі
қарастырылады. Автор өз мақаласында Қазақстан Президенті ретінде жоғары билік деңгейі, саяси
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пирамиданың ең жоғары сатысы деп көрсетіп, оның, басқа да мемлекеттік билік институттарын
басқаруға әсер ететін күш деп тұжырым жасайды.
Түйін сөздер: саяси көшбасшылық, Қазақстан Президенті, Н.Ә. Назарбаев.
In the article, on the background of the formation and development of the Kazakh statehood is considered the
political leadership of the President of Kazakhstan. The author concludes that the President of Kazakhstan acts as
the highest level of power that completes the management pyramid, which affects the activities of all other state institutions of power.
Keywords: political leadership, President of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev.

ӘОЖ 383.1:342.4(=1612.574)
АРЫНОВА З.
Мемлекет тарихы институты, Астана қаласы, Қазақстан.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ УКРАИНДАР: ҚОНЫС АУДАРУ ТАРИХЫ МЕН ЭТНОМӘДЕНИ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ
ҚЫЗМЕТІ
Мақалада Қазақстандағы украин халқының қоныс аудару тарихы мен этномәдени орталықтарының құрылуы мен
қызметінің басты бағдары баяндалды. Этномәдени орталықтың бағдарламасы, жалпы ережесі мен негізгі міндеттері
Украин ұлттық-мәдени орталығын құру және тіркеу туралы мұрағаттағы деректік құжаттарға сүйеніп қарастырылды. Украин бірлестігі құрылуының басты бағдары этникалық тұтастығын, мәдениеті, украин тілі, өзіндік сана
сезім, ұлттық әдет-ғұрып пен украиндықтардың тарихи отанымен байланысын дамыту, Украина мен Қазақстан арасындағы ғылым және білім саласындағы екі жақты ынтымақтастықты дамыту мақсаты қарастырылған. Сонымен
қатар, Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінің нәтижелері мен жетістіктері талқыланды. Ассамблея қызметі
арқасында қазақ жерінде украин қоныс аударушыларының ұрпақтары өз халқының мәдениеті мен тарихын, яғни, ұлттық рухани құндылықтарын сақтап отыр.
Түйін сөздер: этнос, миграция, ассимиляция, этно-мәдени бірлестігі, этномәдени орталық, диаспора, ассамблея,
қоғамдық келісім

Қазақстанда 130-дан астам этнос өкілдері бір шаңырақтың астында тұрып жатыр. Олардың қатарында
украиндар да бар. Украин халқы ғасырлар бойы бірнеше қырғын соғыстарды бастан кешіріп келді. Атап
өтсек, XIV ғасырдың екінші жартысындағы Литвалықтармен, кейін Полшалықтармен соғысы, XVI-XVII ғасырларда орыс княздіктерімен Б. Хмельницкийдің соғысы, XVIII ғасырда орыс-түрік соғысы, 1812 жылы
Наполеон армиясымен орыс-украин соғысы, 1914-17 жылдары І дүниежүзілік соғыс, 1941-1945 жылдары ІІ
дүниежүзілік соғыс неміс фашист басқыншыларымен болған Ұлы Отан соғысы украин халқына орасан зор
ауыртпалықтар әкелді. Осы соғыстарда украин халқы орасан зор қырғындарды бастан кешіріп, өздерінің ерен
ерліктерімен елін, жерін қорғап қалды.
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде талқандалған шаруашылықты қалпына келтіруде Қазақстан Украинаға
үлкен көмек көрсетті. Донбассты, Оңтүстік және Оңтүстік Донецк темір жол бойын қамқорлыққа алып, 500
мың мал жөнелтті [1, 657-658 бб.].
Қазақ даласына украиндықтардың алғаш қоныс тебуі патшалы Ресейдің, Қазақстан жерін жаулап ала
бастауымен, орыс-украин шаруаларын қазақ даласына қоныс аударту туралы 1768 жылы Патша жарлығына
байланысты іске асырылды. 1775 жылы Запорождік казактар да мұнда жер аударылған Қазақстанға украиндықтар ХVІІІ ғасырдың екінші жартысында мәжбүрленіп қоныс аударған. Украиндықтардың Қазақстанға
қоныс аударуына екі оқиға түрткі болған. Басыбайлылық құқық жойылғаннан кейін, біріншіден, 1889 жылы
«Село тұрғындары мен мещандардың қазыналық жерлерге өз еркімен қоныс аударуы туралы Ереже» бекітілді. Екіншіден, 1894 жылы Сібір темір жолы ашылған.
Украиндықтардың қоныс аударуының келесі «толқыны» А.П. Столыпиннің реформасы кезеңіне (1906-1917
жж.) байланысты болды. Ресей империясының алғашқы және бірегей жалпы халықтық санағы 1897 жылы өтті.

1897 жылғы халық санағының деректері бойынша Қазақстанда 86,7 мың украиндық тұрды. Украиндықтардың қазақ өлкесіндегі бүкіл халықтың арасында алған өзіндік үлесі 2 пайызға жуық еді Украиндықтардың негізгі топтары (51 пайызы) Ақмола облысында шоғырланды. Олардың басым көпшілігі (87 пайызы)
шаруалар болды, бірқатары (7 пайызы) мещандар тобына жатты. Украиндықтардың 5 пайызға жуығы Ресей
казактары қатарында әскери қызмет етті. Украиндықтардың елеулі бөлігі қазақтың даласына XIX-XX ғасырларда, Ресейдің еуропалық бөлігінен шаруалардың жаппай қоныс аударуы кезінде келді. Қоныс аударушы
украиндықтар негізінен Полтава, Харьков, Таврия, Херсон, Екатеринослав және Киев облыстарының шаруалары болды. Қоныс аударушылар қазіргі Ақмола, Қостанай, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Шығыс
Қазақстан облыстарының аумағына орналасты.
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Украиндықтардың басты шаруашылық кәсібі егіншілік және үй жануарларының тұқымын асылдандыру еді. 1913 жылы Қазақстандағы белгілі украиндық диқандардың бірі Ақмола облысының Атбасар ауданы
Қима болысына қарасты Запорожское селосының шаруасы Василий Марченко егістік топырағының құнарлығын арттыру мақсатымен тұқым себудің 10 түрлі әдісін енгізіп, Романовтар әулеті билігінің 300 жылдығын
атап өту құрметіне ең үлгілі шаруашылық үшін белгіленген арнайы сыйлықтардың бірін жеңіп алған.
Патша үкіметінің шаруалардың қоныс аударуына соншалықты отарландырушы сипат беруге тырысқанына қарамастан, украиндықтар мен жергілікті қазақтардың арасында достық, тіпті туыстық қарым-қатынастар
қалыптаса түсті. Ұлы Отан соғысы жылдарында Украинада әке-шешелерінен айырылған мыңдаған жетім
балалар Қазақстанға әкелініп балалар үйіне орналастырылды. Көптеген украиндық жетім балаларды қазақ
отбасылары бала ретінде асырап азамат етіп өсірді. Айта кетсек, 1905 жылы Киевте болған шеруге қатысқаны
үшін Ақмола облысының Ақмола уезіне жер аударылған Афанасий Латутаны Жоламан деген қазақ өзінің бауырына басып асырап алады. Ол балаға Жақып Жоламанов есімін береді. Жақып қазақ тілін жақсы меңгеріп,
өз қалауымен ізденіп, исламның негізін де үйреніп, мұсылман дінін қабылдаған. 1916 жылғы қазақтардың
ұлт-азаттық көтерілісі кезінде Ақмола облысының Қорғалжын ауылындағы көтерілісшілері басшыларының
бірі болған.
Украин халқының ұлы ақыны, демократ ойшылы Т.Г. Шевченко (1814-1861) шығармалары ХІХ ғасырдағы
Украин әдебиетінің тарихында жаңа кезең болып саналады. Украин әдебиетінің «жарық жұлдызы» болғаны,
украин халқының санасын оятуының ұлттық нышаны болып саналады.
Айта кететін жайт, украин әдебиеті мен қазақ әдебиетінің байланысы ертеден бар. 1847-1857 жылдар аралығында украин ақыны Патша үкіметіне қарсы шыққаны үшін, оны алдыменен Қазақстанның Кіші жүз территориясында Орынбор облысының Ор қамалына отырғызған, кейін сол облысқа қараған Қазақ даласына
Маңғыстауға айдалып келген.
Өзі крепостник шаруа болғанынан, крепостник құқығымен, Ресей империясының патша езгісімен украин
халқының еркіндігі үшін күрескен. 1848 жылы А.И. Бутаковтың басшылығымен Арал теңізін зерттеу экспедициясына қатысып, 350-ден астам пейзаж, портрет салды. Мысалы, «Атқа мінген қазақ», «Арал теңізінің
жағасындағы қазақтың киіз үйлері», «Қосаралдағы қазақтардың қыстаулары», т.б.
Сол патша үкіметі кезеңінде қазақ халқы тақырыбына шығармалар жазуға, сурет салуға қатаң тыйым
салынды. Сол тыйымға қарамастан, Т.Г.Шевченко «Варнак» атты повесінде қазақ өмірінің қиын кезеңдерін
жазады. Украин ақыны қазақ жерінде көп жылдар тұрып, қазақ тақырыбында өлеңдер жазып, сурет салады.
Осы достық байланыс кеңес дәуірінде нығая түсті. Мысалы, «Мои Думы» өлеңінде қарапайым қазақтың
өмірін бейнелейді.
Сонымен қатар, «Пастух», «Киргиз на коне», «Над степью», «Буран» т.б. атты суреттер салған. 1850 жылы
екінші рет қамалып, Маңғыстаудағы Новопетров қамалына (кейіннен Форт-Шевченкоға) жер аударылды.
Оның «Киіз үйде отырған қазақтар», «Қазақ баласы от жағып жатыр», «Киіз үйде», «Келі түйіп тұрған қазақ
қызы», «Қазақ қызы Катя» суреттері осы кезеңде салынған. Ол тағдыры бір украин халқы мен қазақ халқының ұрпақтарына мәңгілік есте қалатындай өзінің 450 еңбегінің 350-ін Қазақстанға, 120-дан астам шығармаларын украин мен қазақ халықтарының өміріне, табиғатына, тіршілігіне автобиографиялық, философиялық
тұрғыда тарихи лирикалық туындылар қалдырған. Қазақ халқына сыйлы болған Т.Г. Шевченконы «ақын - Тараз» деп атап кеткен. Қазақ ақын-жазушыларының көптеген шығармалары украин тіліне аударылып басылса,
Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко, Леся Украинка, И.П. Котляревский, Корнейчук, Стельмах, Гончар, т.б. прозалық,
поэзиялық туындылары қазақ тілінде жарық көрді. Қазір тәуелсіз Украинада украин халқының тәуелсіздігі
мен ұлттық дамуы үшін күрескен қаһарман ретінде Т.Г. Шевченконы халық ақыны болғандықтан, оны «ұлы
кобзарь» деп атап кеткен [2, 30-33 бб.].
Украин диаспорасы Қазақстанда әлем бойынша барлық украин қауымдастығының арасынан реттік сан
бойынша 7 орынды иемденген саны жағынан көп халықтың бірі болып табылады.
ХХ ғасырдың 70-80-ші жылдарында Украинадан қоныс аудару қозғалысының дәуірінде тұрақтандыру
кезеңі басталды, ал 80-90-шы жылдардың басында Қазақстанда тұратын украиндар саны азая бастады.
Статистикалық деректер бойынша осы кезеңде Қазақстандағы украиндар санының динамикасы [3, 6 б.].
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Қазақстан Республикасының 2009 жылғы Ұлттық халық санағының нәтижелері бойынша ҚР аумағында
тұратын украиндар саны 333,2 мың адамды құрады (Қазақстан тұрғындарының 2,1%-ы). Осылай, украиндықтар саны 10 жылдың ішінде – 1999 жылы өткізілген халық санағынан кейін – 39,1%.-ға азайып кеткен.
Дерек бойынша, 1999 жылдары біздің елде 547000 мыңнан аса украиндар тұрды. Олардың көбісі, Республиканың солтүстік аймақтарында қоныстанды. Мысалы, Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік
Қазақстан облыстарында тұрды. Қазақстан аумағында украин халқы өкілдерінің саны азайып бара жатыр,
оған екі фактор себеп – миграциялық және ассимилятивтік үдерістер. КСРО ыдырап кеткен соң, оның аумағында жаңа тәуелсіз мемлекеттер пайда болды [4].
1990 жылғы 7 маусымда құрылтай жиналысында қабылданған Шевченко (қазіргі Ақтау) қаласындағы
Украин ұлттық-мәдени орталығын құру және тіркеу туралы мұрағаттағы деректік құжаттарға қарасақ, осы
орталықтың бағдарламасы, жалпы ережесі мен негізгі міндеттері көрсетілген. Украин (УКСР) дербес мемлекет бола тұра, КСРО мен бүкіл әлемнің барлық аумағында бытыраңқы ел болып қалды. Осы мәселе өз мәдениетін, тілі мен әдет-ғұрпын сақтап қалуға кейбір өңірлерде украин ұлтының бір бөлігіне қауіп төндірді және
олардың тарихи отанымен байланыс орнатуға қиындықтар туғызды. Әлемдік мәдениет демократиялық қоғам
құрудың кепілі және жалпы адамзаттық мәдениеттің рухани дамуы мен гүлденуінің негізі болып табылады.
Орталықтың мақсаты: Украин халқының өзара қарым-қатынастарын дамыту, өз ұлтының тарихын, мәдениетін, тілін, дінін сақтап қалуға ұмтылыс жасайды - деп айтып көрсетілген.
Негізгі міндеттері:
1. Украин халқының социалистік қоғамды одан әрі демократияландыруға белсенді қатысуы.
2. Шевченко қаласындағы басқа да ұлттық-мәдени орталықтармен және ҚКСР мен КСРО аумағындағы
осыған ұқсас орталықтармен, сондай-ақ осындай шетелдік білім беру саласымен байланыс орнату мен
нығайту.
3. Т.Г. Шевченко музейімен, (Форт-Шевченко қ.) жергілікті № 4 орта мектептегі «Ұлы-кобзарь» музейімен, Алматы қаласындағы украин мәдени орталығымен, Т.Г. Шевченко атындағы украин тіл қоғамымен,
(УКСР) Украин халықаралық ассоциациясы мен басқа да республикадағы білім беру саласымен, сондай-ақ
шетелдік украин орталықтарымен байланыс орнату.
4. Украин мәдени орталығында өз ана тілі мен әдебиетін, өз халқының тарихын, сондай-ақ украин халқының мәдени құндылықтарына құрметпен қарап, балаларға білім алу үшін жексенбілік мектептері (топ, сынып)
мен жергілікті ғылыми және әдістемелік кабинет ашу мәселесі қойылған. Украин ұлттық-мәдени орталығының осы мақсаттары мен міндеттерін іске асыру - интернационалдық борыш болып саналды [5, 120-121 пп.].
Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы Тәуелсіздіктің бірінші жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялап, 1995 жылғы 1 наурызда
консультативті-кеңесші орган ретінде өз жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясын құрды. Осы Ассамблея
қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне қарамастан әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық және
конфессияаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты.
Президент Н.Ә Назарбаевтың 2014 жылғы 11 қарашадағы Қазақстан халқына арнаған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» Жолдауында: «Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға
жеттік. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру
арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманат ететін басты байлығымыз – Ел бірлігі
болуы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз» деген болатын. Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті
барлық жағдай жасалған.
Этномәдени бірлестіктердің өзінің саны тұрақты өсуде, Соның ішінде украин этномәдени орталықтарына тоқталсақ, Қазақстан Республикасында қазіргі таңда мемлекеттік органдармен ресми тіркелген 26 украин этно-мәдени бірлестігі өз қызметін атқаруда. Украин этносының ұлттық-мәдениетті жаңғырту үдерісі ҚР
Конституциясына сүйеніп отырады. Ата Заң елдегі барлық этностардың еркін дамуына жол береді. Мысалы, Павлодар қаласындағы 1998 жылдан бері құрылған мәдени орталығы «Қазақстандағы украин» атты қауымдастығы қызмет атқарып келеді. Осы мәдени орталықта әр түрлі шығармашылық ұжымдар бар, мысалы, Павлодарлық украин хоры, т.б., Павлодар Украин қауымдастығының алға қойған мақсаттары халқының
салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, тілін, дінін, тарихын сақтап қалу болды. Қазақстанда 1994 жылы украин тілінде
«Украински новини» газеті жарық көріп, Павлодарда облыстық телеканалдарда «Украинска родина» атты
радио бағдарламасы жұмыс жасады [6, 176-177 бб.].

Сонымен қатар, Астана қаласында Украин ғылым және мәдениет орталығының (УҒМО) директоры қызметін Украинаның ҚР Елшілігінің кеңесшісі, қазіргі кезде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Петр Васильевич Токарьдің бастамасымен Украинаның Қазақстан
Республикасындағы Елшілігі жанындағы Украина ғылым және мәдениет орталығын құру туралы
Украина Елшілігі мен Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-і арасындағы қол қойылған № 1 келісімді орындау
мақсатында, Украина ғылым және мәдениет орталығы 2011 жылдың 1 қыркүйегінен ЕҰУ-нің негізінде өз қызметін жүргізе бастады.
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Орталық қызметінің басты бағыттары Украина мен Қазақстан арасындағы ғылым және білім саласындағы
екі жақты ынтымақтастықты дамыту; украин диаспорасына өз қызметінің ғылыми-әдістемелік қамсыздандыруына жәрдемдесу; ЕҰУ-нің және Қазақстанның басқа да ЖОО-ның ғалымдары, оқытушылары мен студенттерінің Украинаның ЖОО-ның, ал 2014 жылдан бері Еуропалық ЖОО-мен байланыстарын тереңдетуге
септігін тигізу.
Нәтижесінде Орталық арқылы ҚР-нің 36 азаматы (барлығы 70-тен астам өтініш қабылданған болатын)
конкурстық негізде Украинаның ЖОО-а оқуға қабылданды, олардың тек жартысы ғана этникалық украиндар.
Сол жылы ЕҰУ мен Украинаның «Киевская Политехника» ұлттық техникалық университеті арасында Ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылып, 2012 жылы УҒМО-ның ұсынысы бойынша 26 мектеп түлектері
мен түрлі кәсіпорын мамандары жеңілдетілген шарт негізінде «Киевская Политехника» университетінің Техникалық факультеттеріне оқуға қабылданды.
Сонымен қатар, 2013 жылдың ақпанынан ЕҰУ Ректорының шақыруымен Украинаның 5 ЖОО-нан 26
студент, магистрант, докторанттары ЕҰУ-де ғылыми тағылымдамадан өтті. Аталған келісімнің күшіне енген
мерзім ішінде Украина орталығы П.Токарьдің жетекшілігімен Украина ЖОО-нан 38 студент, магистрант және
докторанттардың ЕҰУ-нде тағылымдамадан өтуін ұйымдастырды. 2013-2014 жылдар. аралығында ЕҰУ-нде
оқудағы немесе тағылымдамадағы Украинаның түрлі ЖОО-нан 14 ғалымды атап кетуге болады. Осы жылдар
арасында Украина орталығы негізінде ЕҰУ-мен бірлесе отырып ондаған іс-шаралар өткізілді, атап айтқанда бірінші және үшінші Халықаралық Шевченко оқулары, Украинаның Тәуелсіздігі күніне орай және ҚР
мен Украина арасындағы ынтымақтастық туралы келісімнің 20-жылдығына орай ресми қабылдаулар, 25-тен
астам ғылыми-практикалық конференциялар мен дөңгелек үстелдер – олардың материалдары бойынша 12
ғылыми жинақ жарық көрді, көбісі ЕҰУ-нің типографиясында басылды.
Жинақтар екі елдің облыстық және республикалық кітапханаларына және әлемнің алдыңғы қатарлы ЖОО-на табысталды [7, 314-320 сс.]. Қазақстан Республикасында этномәдени орталықтардың ең негізгілері
Астана, Павлодар, Қостанай, Алматы, Қарағанды, Өскемен, Семей, Ақтөбе, Ақтау қалалары мен басқа да
аудан орталықтарында жұмыс жасауда.

Соның ішінде Астана қаласындағы этномәдени орталықтарға тоқталсақ, 2003 жылдың қарашасында
Астана қаласында Ширмер Тамара Викторовнаның төрағалығымен «Оберег» украин бірлестігі тіркелген. 2008 жылдың ақпанында осы бірлестікте «Рідне слово» украин жексенбілік мектебі құрылды. Мектеп мұғалімдері этносаралық қатынас мәдениетін, Украина мен Қазақстандағы айрықша белгіленген
күндер мен мемлекеттік мейрамдар, халықтық күнтізбелік кезеңдегі мейрамдары мен тәрбиелік мәні бар
іс-шаралар өткізіледі.
Бірлестіктің бетке ұстар украин халқының көркемдік және шығармашылық ұжымдары Н. Литошконың вокалды-хореографиялық ансамблі, Н.Зеленский атындағы хор, «Забава» балалар вокал тобы, «Задоринка» ансамблін айтуға болады. «Оберег» бірлестігі қызметінің негізгі бағыттары қазақстандық
отаншылдық сезімін және этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған іс-шараларды ұйымдастырып
өткізу және мәдени-бұқаралық іс-шараларды ұйымдастырып өткізу.
Одан кейін 2005 жылы Парламент Мәжілісінің депутаты, Тимощенко Юрий Евгениевичтің төрағалығымен «Қазақстандағы украиндар радасы» атты республикалық этномәдени бірлестігі құрылған. Қазіргі
уақытта этномәдени бірлестік құрамына Қазақстанның 9 облысы және Астана мен Алматы қаласы тіркелген.
2006 жылдан бастап «Қазақстандағы украиндар радасы» бірлестігі, «Оберег» украиндар бірлестігімен бірге
«Бүкіләлемдік украиндар конгресі» мүшелері болып табылады.
Облыстық этно-мәдени орталықтарында жастар бірлестігі де қамтылды. Украин бірлестігі құрылғаннан
бастап этникалық тұтастығын, мәдениеті, украин тілі, өзіндік сана сезім, ұлттық әдет-ғұрып пен украиндықтардың тарихи отанымен байланысын дамыту мен Қазақстанда бейбітшілік және келісім тұрақтылығын
сақтау бағытында және жастармен қоғамдық жұмысын белсенді атқарып келеді. Қазақстан патриотизмі мен
этносаралық келісімді тәрбиелеп, нығайтатын іс-шаралар Украин қоғамының «Вести Украины», «Украинские новины» газетінің беттерінде қазақ, украин, орыс тілдерінде жарық көрді.
Сонымен қатар, «Бейбітшілік және Келісім» сарайында украиндар тарихы мен мәдениетіне арналған жәдігерлер, украин әдебиеттеріне арналған кітапхана, халықтық-қолданбалы өнер шығармашылық музейі жұмыс
жасайды және онда халықаралық, республикалық, қалалық көрмелерде бірнеше рет қатысқан «Оберег» бірлестігінің. «Берегиня» шығармашылық ұжымы қызмет істейді. Астана қаласындағы бірлестіктер қайырымдылық мәселелеріне ерекше көңіл бөледі. Түлектері жетім балалар болып табылатын «SOS Детской деревне
Астана» қоғамымен бірлестіктер олармен тығыз қызмет жасап көмек көрсетеді және оқушылар жексенбілік
мектептеріне барады.
Этносаралық толеранттылықтың қазақстандық үлгісін өрістетуде Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол және «Бейбітшілік пен келісім саясаты» атты кітаптары украин тілінде 2000 данадан баспада жарық көрді. 2009 жылдан бастап жастарға әскери-патриоттық тәрбие беруде Киев әскери лицейі мен
«Жас Ұлан» республикалық мектептің өкілдері бірлесіп қызмет атқаруда. Украин мен қазақ халықтарының
шығармашылық фестивальдері мен үнемі оқушылармен кездесулер, гала-концерттер, негізгі өзекті мәселелер
бойынша дөңгелек үстелдер мен тренингілер өткізіледі.
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Ассамблея ұжымы қызметінің арқасында жыл сайын украин балаларының тобы Бурабайдағы «Балдәурен» балалар лагерінде және Украинаның жерлерінде демалады, онда балалар өздерінің ата-бабаларының этникалық отанымен танысып, украин тілін меңгеру тәжірибесін жетілдіреді, мүмкіндігіне ие болады. Тарихи

Отанымен байланысты қолдай және ұлттық мәдениетті сақтай отырып, қауымдастық ұлтаралық келісім
мен бейбітшілік, достық және қазақстандықтар арасындағы өзара түсіністік мәселелеріне айрықша мән
береді [8, 30 б.].
Қорыта айтқанда, этномәдени бірлестіктер қызметінің басты бағдары этносаралық толеранттылық
пен қоғамдық келісімнің іргетасын қалаушы жалпыадамзаттық құндылықтар ол қазақстандық патриотизм мен этностық мәдени сананың жаңғыруы деп айтуға болады. Оның дәлелі қазақ жерінде украин
қоныс аударушыларының ұрпақтары өз халқының мәдениеті мен тарихын, яғни, ұлттық рухани құндылықтарын сақтап отыр деп айта аламыз.
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В статье повествуется история переселения украинского народа Казахстана, становление и главное направление
деятельности украинских этно-культурных центров. Программа, общее положение и основные задачи этно-культурных центров рассматриваются на основе архивных источников о создании и регистрации этно-культурных центров
Украины. В статье также отмечены причины создания украинских объединений, вопросы этнической целостности,
культуры, языка, национального самосознания, традиции и развития связи украинцев Казахстана с исторической родиной, цели развития двухстороннего сотрудничества в сфере образования и науки между Украиной и Казахстаном.
Вместе с тем, рассматриваются результаты деятельности и достижения Ассамблеи народа Казахстана, благодаря
которой нынешнее поколение депортированных украинцев сохраняет свою культуру и историю, национальные духовные
богатства на земле казахов.
Ключевые слова: этнос, миграция, ассимиляция, этнокультурное объединение, этно-культурный центр, диаспора,
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Тhe article deals with the story of the deportation of the Ukrainian people to Kazakhstan, the formation of Ukrainian ethnocultural centers and main direction of this activity. On the basis of archival sources on the creation and registration of ethnocultural centers of Ukraine there are considered the program, the general provisions and the main tasks of ethno-cultural centers.
The article also noted the reasons of creation of Ukrainian associations, the issues of ethnic integrity, culture, language, national
identity, the tradition and development of communication between Ukrainians of Kazakhstan and their historical homeland. The
development of Ukraine and Kazakhstan bilateral cooperation in education and science. At the same time, the results of the
activities and achievements of the Assembly of the people of Kazakhstan are considered.
Key-words: ethnos, migration, аssimilation, еthnocultural association, еthno-cultural center, diaspora, аssembly, public
consent
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БАТЫРБЕКҚЫЗЫ1 Г.., ТҰРСҰН 2 Х. М.
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры1,
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің аға оқытушысы2
НӘЗІР ТӨРЕҚҰЛОВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖӘНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ МӘСКЕУЛІК
КЕЗЕҢІНІҢ ТАРИХНАМАСЫ
Аннотация: Бұл мақала белгілі қоғам және мемлекет қайраткері Нәзір Төреқұловқа, оның қоғамдық-саяси қызметіне
арналған. Оның қоғамдық-саяси қызметіне және шығармашылығына талдау жасалады. Қазақ халқының көрнекті
қайраткері, ірі тұлға Нәзір Төреқұловтың қаламгерлік және өмірбаяндық қызметі соңғы жылдары ғана бүгінгі ұрпаққа
кеңінен танылып, үлгі-өнегелік сипатқа ие болуда. Ардақты Алаш азаматының қоғамдық-саяси және шығармашылық
қызметі мәскеулік кезеңінің тарихнамасы қарастырылған. Нәзір Төреқұлов ұлты қазақ –отандық ғылымда атын алтын
әріппен қалдырған тұлға. Кезінде жазықсыз жараланған белгілі халқымыздың ұлдарының өмірі мен қызметін зерттеу
тарих үшін басты мақсаттардың бірі болып саналады.
Түйін сөздер: Нәзір Төреқұлов, редактор, елші, журнал, Мәскеу, Орталық баспа, саясат, Түркістан.

Нәзір Төреқұлов кең ойлайтын, маңызды мәселелерді айтатын мемлекет қайраткері екені түрлі тақырыптағы
үлкенді-кішілі жарияланымдарынан айқын аңғарылады. Өзінің көзі жетіп, көңілі сенген мәселелерді іске
асырудан тартынбайтын, қиындықтан жалтармайтын бітімі бөлек тұлға екені танылады. Табиғатынан
турашыл адал мінезімен, алғыр ақылының білімдарлықпен ұштасуы оны замандастары қатарынан оқшау
озық етіп көрсетеді.
Нәзір Төреқұлов Түркістан өлкесінде қарапайым кеңес қызметкерінен Түркістан коммунистік партиясы
Орталық комитетінің хатшысы, Түркістан өкіметінің төрағасы, РК(б)П Орталық Комитеті Ортаазиялық
бюросының мүшелігіне дейінгі қызмет баспалдақтарына көтерілуі кеңестік биліктің коммунистік идеяларды
жергілікті халықтарға сіңіру үшін жергілікті элитаны қалыптастыру және оның қызметіне арқа сүйеу
саясатының нәтижесі болып шығады. Десек те, бұл саясаттың жалғасы – аймақтарда дайындалған ұлттық
элита өкілдерін «қайта даярлаудан» өткізу үшін Орталыққа шақырып, түрлі қызметтерге жегуге ұласты.
Осындай жолдармен Түркатком төрағалығынан босап Т.Рысқұлов, ТКП ОК хатшысынан босатылып
Н.Төреқұловтар Мәскеуге қызметке ауыстырылды. Қайта даярлаудың соңы – оларды туған еліне қайтарып,
биліктің жоғары эшелонына қосу болатын. Әйтсе де, бұл істің соңы 1937 жылғы үлкен террор – саяси қуғынсүргінге ұласып, су аяғы құрдымға кетті.
Патшаның 1916 жылы 25 маусымдағы жарлығы бойынша қара жұмысқа алынған отандастарының
арасында үгіт жүргізу үшін оқуын тастап, Батыс майданға кеткен Минск қаласының маңында Орта Азия мен
Қазақстаннан барған жастардан «Еркін дала» атты жасырын ұйым құрды [1]. Бұл қоғамның атқарған жұмысы
үлкен дүние. Осылайша Нәзір Төреқұлов қоғамның саяси өміріне білек сыбана батыр да, батыл түрде кірісіп
кетті. ХХ ғасырдың басында Алаш зиялылары халқының жарқын болашағын ашу жолындағы қапысыз
танылған азаматтар. Нәзір солардың бірі ғана емес, бірегейі. Тап осы үшін Төреқұлов ешкімге еліктемей,
қайталанбас төл әрекетін сол тұстағы қазақ қоғамының тума болмысына күштеп бөлектеу, Н. Төреқұловтың
білек сыбанып, саясатқа араласуы, тағдырдың жазуымен 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне құр еніп
қоймай, Батыс майданындағы тыл жұмыстарының бел ортасында жүруі [2, 25].
1918 жылы Төреқұлов Қоқан кеңес депутаттары революциялық комитеттің секретары, 1918-1919
жылдарда Ферғана облыстық ревкомның төрағасы, Түркістан ОАК мүшесі Түркістан республикасының
ағарту комиссары, «Вестник просвещения коммунистической культуры» журналының редакторы сияқты
қызметтерде болды. Қоқанда шыққан «Халық газетіне» мақалалар жазып, тілегі бір, мұңы бір халықтың
тағдырын бірігіп шешу мақсатында өзбек әдебиеттерінің классигі Х. Ниязимен бірге революциялық жұмыстар
жүргізді. Н. Төреқұлов өз еңбектерінде Орта Азия халықтарын орыстандыру үшін миссионерлер жүргізген
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саясатына қарсы шығып, әшкереледі. Кейін Ферғана облыстық төңкеріс комитетінің төрағасына көтерілді.
Облыстық халық ағарту бөлімінің бастығы қызметін атқара жүріп «Жаңа Шығыс», «Ферғана» газеттерінің
редакторы болды. Бұдан әрі Нәзірдің қызметі Мәскеуде жалғасты.
1921-1922 жылдары түркі тілдес халықтардың жазуын латын әліппесіне көшіру туралы Орталық комиссия
мүшесі болды. Бұл мәселеде де қазір қайта қолға алынуда. 1926 жылы Бакуде өткен бірінші түркологиялық
съезінде латын әліппесінің түркі халықтарына жаппай қабылдануына ұсыныс білдірген. Алайда оған қарсы
шыққан ғалымдар аз емес еді, уақыт өте келе біз Нәзір Төреқұловтың ұсыныстары қазіргі уақыттада маңызы
зор екенін білеміз.
1922 жылдың соңынан 1928 жылға дейін Мәскеуде орталық баспасөз бөлімінің бастығы болып істеген
қызметімен ерекшеленеді, мұнда халқымыздың тарихы мен тілін зерттеуге көңіл бөлген, Мәскеу жоғарғы
оқу орындарында шығыс халықтарының тілінен лекция оқиды. Нәзір Төреқұлов 1922 жылы наурыз айында
Кремльде В. И. Лениннің қабылдауында болғанда автономия қабылдауында алған жергілікті халықтар тілін
мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеру мәселесін күн тәртібіне қойған. Бұл отаршылдық саясаттың зардабынан
езіліп, жаншылған, жоғары оқу орындары былай тұрсын, бастауыш білім беру міндеті де толық шешіліп
болмаған кездің өзінде-ақ келешекті ойлап айтылған батыл да, әділ пікір еді. Мәскеуде жарияланған «Ұлт
мәселесі және мектеп» кітабы арқылы тарихшыларға патшалық Ресейдің орыстандыру саясатының ащы
шындығын батыл көрсетіп, аз ұлттардың ағарту ісін өркендету мәселесін көрсетеді. Дәл осы жылы ерекше
айта кететін мәселе Төреқұловтың осы кезеңде қазақтың ел ағалары Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М.
Жұмабаевтарды шығармашылық қызметке тартып, қамқорлық көрсеткені мәлім. Ұлтшыл атанып, Кеңес
өкіметі басшыларының және қазақтың Жандайшап белсенділерінің қырына алып, шеттеліп жүрген ғұлама
қайраткерлерді аялап, көңіл бөлуге ол кездегі ондай ерлікке екінің бірі жүрегі дауламайтын еді. Ал Нәзір
Төреқұлов олармен араласуға жүрексінбеді, бұл олардың өшпес еңбектерін бағалағанының белгісі еді [3, 58].
Н.Төреқұлов 1922 жылдың шілдесінде Мәскеуге ХІ Бүкілресейлік партия конференциясына қатысады
да сонда қызметке қалдырылады. Оның КСРО Шығыс халықтары баспасында (Орталық баспа деп қате
айтылып жүр) басқарма төрағасы болып тағайындалуы осы жылдың қыркүйегінде құжатталған. Осы 1922
ж. қыркүйегінен 1928 жылдың маусымына дейін ол Мәскеуде тікелей баспа өндірісімен айналысты. Ол осы
қызметінде Бүкілодақтық деңгейде баспа өндірісін ұйымдастырушы ғана емес, орыс емес ұлттардың тілі
мен жазуын қалыпқа түсіруді ғылыми теориялық және практикалық тұрғыда негіздеуге басшылық жасаған
шығармашыл тұлғаға айналды, оның полиглот ғалым болғандығынан мұрасы мол саланы қамтиды.
1922 жылдың желтоқсан айының соңында Ұлт істері халық комиссариатының жанынан БОАК пен ХКК
14 желтоқсандағы декретімен Шығыс Орталық баспасы ұйымдастырылады [3, 5].
Баспаның мақсаты шығыс аймақтардың мәдени орталығы ретінде бір жағынан, үгіт-насихат және
ғылыми-көпшілік әдебиеттерді тарату, мектептерге оқулық, оқу құралдарын шығару арқылы көмектесіп,
кейбір жағдайларды әліпби жасау, екінші жағынан, жергілікті жерлерде халық шығармашылығын дамыту
арқылы автономиялық республикалардың еңбекшілерін тәрбиелеу және білім беру міндеттерін іске асырады.
Шығыс баспасы 4-5 пайызы ғана сауатты 30 млн. аса тұрғындарды қамтитын орасан зор аймақтағы әртүрлі
ұлттардың саяси, рухани қажеттілігін өтеуге қызмет жасады.
Ұлттық Халық Комиссариатының орынбасары Бройдо 1923 жылдың 2 сәуірінде ХКК-ға «Шығыс Орталық
баспасы туралы» хат жолдап, баспа жұмысын жандандыру үшін қаржылық, материалдық көмек жасау туралы
ұсыныс береді [3, 5-8].
Шығарылатын әдебиеттерінің сипатына қарай Н.Төреқұлов қызмет істеген КСРО Орталық баспасы
РКФСР Мемлекеттік баспасы сияқты әмбебаптығымен ерекшеленетін еді. Дегенмен, баспаның шығаратын
әдебиеттері негізінен оқулықтар, қоғамдық-саяси, шаруаларға арналған әдебиеттер болуымен де ерекшеленді.
1923 ж. осы үш сала бойынша жарық көрген әдебиеттер барлық өнімнің төрттен үшін құраған. Сонымен бірге
Орталық баспа татар, шуаш, мары, мордва, неміс, латыш және еврей тілдерінде жеті газет шығарып тұрды.
КСРО Орталық Атқару Комитеті жанындағы КСРО халықтары Орталық баспасы Ұлт істері жөніндегі
Халық Комиссариатына қарасты Шығыс және Батыс Орталық баспаларының бірігуіне байланысты 1924
жылы 1 мамырда құрылды. Күншығыс елдеріне саясат кіндігі – жол көсемі, іс көсемі, ел тәрбиешісі болып
тұратын әдебиетке негіз салатын, елге білім кілтін ашатын журналдың керектігі көптен сезілетін. Ел жолын
білетін, ел тілегіне, ел мұңына құлақ салатын журнал, елге тура жол сілтейтін, терісін, қисығын тергейтін
журнал – елдің шын қамқоры, шын досы болып көрінбек. Елдің осындай журналға осы кезде сусап отырғаны
білінеді [4, 30]
Центроиздаттың құрылуына ұлт республикалары қажеті жоқ деп қарсылық білдіріп, оның мүлкін
жергілікті баспаларға бөліп беруді талап етумен болған. Дегенмен, қысқа мерзімде баспа өзін ұлт саясатының
үлкен жетістігі ретінде танытып үлгереді. 37 тілде жарық көріп тұрған әдебиеттердің 30-ы шығыс тілдерінде,
7-і басқа тілдерде еді. Әдебиеттерді жариялайтын тілдердің саны бойынша Центроиздат Кеңес Одағы ғана
емес, әлемде баламасы жоқ баспаға айналды [5, 46].

Н.Төреқұлов баспа өндірісін ұйымдастыру барысында ұлттардың тілі мен жазуына қатысты
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мәселелермен күнделікті бетпе-бет келді. Бұл жағдай оның Кеңес Одағындағы жаңа әліпби
қалыптастыру науқанының бастамашыларының және нақты ұйымдастырушыларының бірі болуына
алып келді. Жаңа түрік-татар әліпбиі жөніндегі Бүкілодақтық орталық Комитет (әріқарай – ЖТӘЖ
БОК) 1926 ж. Наурыз айында Баку қаласында өтіп, жаңа түрік әліпбиін қабылдаған І Бүкілодақтық
Түркология съезінен соң КСРО тірік-татар халықтарының ерекше кеңесінің шешіміне сай құрылған
болатын. ЖТӘЖ БОККСРО өкіметінің 11 наурыз 1927 ж. қаулысымен ресми түрде құрылғанымен оның
жұмысы 1927 жылдың наурызында басталып кетті [6, 2]. Н.Төреқұловтың Бакуде өткен съезге қатысып,
баяндама жасағаны белгілі. Одан кейінгі уақытта ол осы іспен тікелей айналысты. Дегенмен, ол әліпби
мәселесімен Шығыс баспасында қызмет істеген кезінде бастаған еді. Ресей Ғылым академиясының
архивінде Н.Төреқұловтың 1927 жылдың 12 қарашасында жасаған «Проблема латинского алфавита – для
тюркских народов» атты баяндамасының стенограммасы сақталған. Баяндаманы талқылауға Леонтьев,
Диманштейн, Василин, Шимаев, Мамедов сияқты тілші ғалымдар қатысып, талқылаған [7]. Баяндамада
түркі халықтарының жазуын латын әліпбиіне ауыстырудың теориялық және практикалық мәселелерін
қозғаған тұжырымдар аса құнды, ондағы көтерілген мәселелер бүгінгі күні де өзекті болып отыр.
КСРО халықтарының орталық баспаны басқарып жүріп те халқы үшін қорықпастан мол еңбек
сіңірген. Білімпаздардың съезіне латын әрпін қабылдауда жеңіске жеткен. Кеңес елінің Хиджаздағы
бас консулы, кейін тұрақты және өкілетті елшісі болды. Онда үлкен және өте лайықты құрметке
бөленіп, көп еңбек сіңіріп беделге барынша лайықты болып келіп, проректор қызметін атқарып, өз
жолын ғылымнан тапқан.
1936 жылы Сауд Арабиядан Мәскеуге шакыртылғаннан соң, 1936 жылдан бастап Мәскеу
қаласындағы Мәскеу Шығыс халықтарының тіл мен жазу институтында бір жылға жуық уақыт жұмыс
жасайды. 1935 жылдың желтоқсан айынан бастап – 1936 жылдың маусымына дейін сыртқы істер
жөніндегі Халықтар комитетінің резервінде, ал 1936 жылдың маусымынан бастап – 1937 жылдың
қаңтар айына дейін Орталық Комитеттің резервінде болды. Осыған қарағанда басшы қызметіне қайта
оралуы да қарастырылған болар. Көп ұзамай жазықсыздан-жазықсыз «Халық жауы» деген жалған
айыппен тұтқындалады.
Елшілік қызметінен шақырып алынған соң 1936-1937 жж. ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысты.
Ресей ғылым Академиясы архивінде сақталған жеке ісінде оның 1937 жылдың 10 мамырында КСРО
Орталық Атқару Комитеті Ұлттар Кеңесінің жанындағы КСРО халықтарының тілі мен жазуы
Орталық ғылыми-зерттеу институты директоры Петросянның бұйрығымен Н.Төреқұлов түрік тілдері
секторы ортаазиялық тобының меңгерушісі болып тағайындалады. Ал осы жылы 26 шілдеде институт
директорының міндетін атқарушы Бениаминовтың бұйрығымен себебі көрсетілмей жұмыстан
босатылады [8]. Ол 17 шілде күні тұтқынға алынған болатын. Ал 1937 жылдың 3 қарашасында
пантүркішіл диверсиялық ұйымның мүшесі, Түркияның тыңшысы ретінде айыпталып, ату жазасына
кесілді. Бұл шешім Сауд Арабия елінің корольдығына қатты әсер етеді, король Абдул Азиз аль Сауд
Нәзір Төреқұловты өзінің бауыры деп санаған. Осы хабардан кейін екі елдің арасындағы дипломатиялық
қызмет ХХ ғасырдың 90-жылдарына дейін тоқтатылады.
Назір Төреқұлов халықтың тағдырына алаңдап, патшалы Ресей қазақ даласын шикізат көзіне
айналдырып отырғанын, жерімізге басқа ұлттарды орналастыра отырып, орыстандыру саясатын
жүргізіп отырғанын жан жүрегімен сезінді. Ақыл тоқтатқан, заман деңгейіне көңіл ауып, жалыққан
тұстағы қалауы осы болды. Үлкен ғылыми мансап пен атаққа іліге алмады, уақыт сұранысына сай
Шығыс тілдерінде дәріс оқып жүріп, өз бетінше ізденген. Бұғауда бұлқындаған Нәзірдің ғұламалығы,
ел-жұртының жанашырлығын бәрібір дәлелдеп кетті. Жалпы, Н.Төреқұлов қысқа ғұмыры ішінде,
халқы үшін қызмет етіп үлгерді.
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Статья посвящена видному общественно-государственному деятелю Назиру Торекулову и его общественнополитической деятельности. Выдающийся деятель казахского народа,видная личность Назир Торекулов благодаря
своей журналистской деятельности в последние годы стала узнаваться среди широкого поколения и заслуживает
быть образцом морального поведения. Дается анализ уважаемого Алашского деятеля – его общественно-политической
деятельности и творчества в Москве. Назир Торекулов – личность оставившая след золотыми буквами в отечественной
науке. Исследование жизни и деятельности знаменитых сынов своего народа, не справедливо ставших врагами народа
– является одной из приоритетных задач истории.
Ключевые слова: Назир Торекулов, редактор, посол, журнал, Москва, Центральное издательство, политика,
Туркестан.
Article is devoted public to both the statesman Nazir Tyurakulov and his diplomatic activity. The outstanding figure of the
Kazakh people, the prominent personality Nazir Torekulov thanks to the journalism it began to be learned among wide generation
in recent years and deserves to be an example of moral behavior. The analysis of dear Alash figure and his Moscow social-political
activity and creativity is given. Nazir Torekulov – was one of the personality who has left a mark gold letters in domestic science.
The research of life and activity of the famous sons of the people who haven’t fairly become enemies of the people – is one of
priority problems of history.
Keywords: Nazir Torekulov, editor, ambassador, magazine, Moscow, Central Publishing, politics, Turkestan.
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ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚҰЛАН ҚАЛАСЫННЫҢ ҰЗЫН ҚОРҒАНДАРЫН ЗЕРТТЕУДІҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ
Мақалада ортағасырлық Құлан қаласының тарихы жазба деректер мен археологиялық зерттеулер негізінде
хронологиялық ретімен баяндалады. Сонымен қатар қаланың ұзын қорғанының құрылысы мен салыну тарихына
қатысты ғылыми ой-тұжырымдар талқыланып, оны зерттеудің маңыздылығы туралы айтылады.
Түйін сөздер: Құлан, ұзын қорған, ортағасырлық қала.

Ерте ортағасырлар кезінде Ұлы Жібек жолының cолтүстік бағытының Қазақстан арқылы өткен
тармақтарының бойында мәдениеті мен әлеуеті айрықша қалалар қалыптаса бастады. Олардың қатарындағы
ұзын қорғанды қалаларды атап айтуға болады. Әсіресе сыртқы қорғаныс қамалдары ерекше қалалар Шу
мен Талас өңірінде жиі кездеседі. Қазіргі таңда Қазақстан мен Қырғызстанның көршілес аймақтарын қоса
есептегенде жалпы саны 34 ұзын қорғанды қала бар және осы үлгідегі қалалар Қазақстанның оңтүстік
өңірлерінде де кездеседі [1, 9].
Аталған ұзын қорғанды қалалардың ішіндегі маңызы ерекше ескерткіштің бірі ортағасырлық Құлан
қаласы. Ежелгі Құлан қаласы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы Құлан ауылының
солтүстік-шығыс шетінде орналасқан. Қала негізгі үш бөліктен: цитадель, шахристан, рабадтан тұрады (сурет). Қаланың шаруашылық аймағын қоршап жатқан ұзын қорғанының жалпы ұзындығы шамамен 12 км,
ауданы 642 га құрайды [1, 14].
Құлан қаласы жайлы жазба деректер VII ғ. бастап кездеседі. 629-630 жылдары Ұлы Жібек жолы бойымен
Шу, Талас өңірлері арқылы жүріп өткен қытай діндары Сюань Цзян өзі көрген ерте ортағасырлық қалалар
туралы өте құнды мәліметтер жазып қалдырған.
Ол Шу өңіріндегі Суяб қаласында болып, оның батысында орналасқан қалалар жайлы: «Суябтың тура
батыс жағында бірнеше ондаған жекелеген қалалар орналасқан және әрқайсысының өз ел ағалары бар. Олар
бір-бірінен тәуелсіз болғанымен барлығы түріктерге бағынады» - дейді. Ал осы қалаларды мекендейтін
халықтың шаруашылығы туралы: «Жерді иеленушілер мен өңдеушілер түскен табыстарын тең бөліседі» 257
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деп сипаттайды. Сюань Цзянь Құлан өңіріне қатысты Суябтан батыста 400 ли жерде Мыңбұлақ (Цянь-цюань) қорығы орналасқандығын айтады: «Мың бұлақ өңірі 200 ли алаңды алып жатыр. Оңтүстік жиегі таулы,
қалған үш жағы жазық дала. Бұл араның жері ылғалды, орманы қалың, ал түрлі-түсті гүлдері көктемгі
мезгілде өрнекті жібекке ұқсайды. Бұл жерде мыңдаған бұлақтар мен өзендер ағады, мекеннің атауы да соған
байланысты. Түрік қағаны жаздың ыстығынан осы жерге келіп қорғанады. Онда құландардың табыны жүреді,
мойындарына қоңыраулы әшекейлер байланған. Оларға адамға үйренген...» [2, 95].
Қытайлық автор Синь Таншудың «Таң династиясының тарихы» атты еңбегінде Құлан қаласы
Цзюйлань деген атпен кездеседі [2, 274].
Араб географы Абу-л-Қасым Убайдаллах ибн Абдоллах Хордатбектің 885-887 жж. жазған «Китаб алмасалик ва-л-мамлик» (Жолдар мен мемлекеттер) деген еңбегінде Ұлы Жібек жолы мен Талас, Шу өңірлері
арқылы өткен керуен жолдарының бағыттары, Испиджаптан Таразға, Тараздан Кубалға дейінгі аралықтағы
ортағасырлық қалалар мен елді мекендердің аттары аталып, олардың бір-бірінен арақашықтығы фарсах (1
фарсах 6-8 км) бойынша белгілей отырып, Тараздан Құланға дейінгі аралық 14 фарсах, одан Меркіге дейін
4 фарсах деп көрсеткен [3, 74]. Осыған ұқсас мәліметтер шамамен 940 жылдары жазылған Абу-л-Фарадж
Кудама ибн Джафардың «Китаб ал-харадж» (Салық туралы кітап) деп аталатын еңбегінде Құлан мен Меркі
қала сының аралығы 4 фарсах болатыны және Тараз бен Құланның солттүстік жағын алып жатқан құмды
алқап, ал оның арғы жағында қиыршық-құмды, шөлді дала қимақтар шекарасына дейін созылатындығын
мәлімдейді [3, 77].
Әйгілі араб географы әл-Мукаддасидің 989 жылы жазған «Ахсан ат-такасим фи марифат ал-акалим» (Тұтас
өңірдің бөлімшелерге бөлінуі) деп аталатын шығармасында Испиджаб аймағына қарайтын қалалардың тізімі,
ішкі құрылымы, қорғаныс жүйесі, шаруашылығы мен халықтарының құрамы жайлы сипаттамалар жасайды.
Ондағы Құлан үлкен Тараздың жолында орналасқан, бекіністі қала екендігін, онда мінәжат ететін мешіттер
барын және қаланың осы кезде бос қалғандығын баяндайды [4, 218].
Якуту ал-Хамави өзінің XIII ғ. 20-жылдарында құрастырылған «Муджам ал-булдан» атты географиялық
сөздігінде Құлан туралы: «Құлан – түрік елінің Мәуераннахр тарабындағы шекарасында орналасқан әдемі
қала» - деп сипаттама қалдырған [3, 87].
Жоғарыда айтылған жазба дерек мәліметтерінен қала өміріндегі саяси және сауда қатынастарымен қатар
шаруашылық өнердің де айтарлықтай үлесі барын көреміз. Бұл деректерден қаланың ұзын қорғанына тікелей
қатысты анықтамалар болмағанымен жанама түрдегі болжамдар жасауға болады. Мәселен әл-Мукаддасидің
дерегінде қаланың бос қалғандығы айтылады, демек ол уақыттарда қала өмірінде тоқырауды басынан
кешірген болса керек. Одан кейінгі деректерде қаланың көріктене түскендігі, шаруашылық мақсаттағы
аумақты қоршап қойғандығы туралы баяндалады.
Құлан қаласына жүргізілген археологиялық зерттеулер ХІХ ғ. соңында В.В. Бартольдтан басталады. Ол
1893-94 жылдары Орталық Азияда жүргізген зерттеулерінің есебінде Құмарық бекетінен Тарты (Құлан) және
Меркі қалаларының ескі қамалдары мен көптеген қорғандардың көрініп тұрғандығын баяндайды. Тарты
қаласының ерекше ұзын қамалдары туралы экспедицияға қатысқан суретші Дудин: «Ауыл маңынан өтіп бара
жатқанда жолды бірнеше рет қиғаш кeciп өтіп, екі қабатты үлкен төбеге барып тірелетін, өзі онша биік емес
ұзын (шамамен жарты верст) үйінді жалды байқамау мүмкін емес. Төбе элипс тұрпатты және онша терең
емес ормен қоршалған. Елді-мекеннен және үйінді жалдан шығысқа қарай шамамен бір верст жерде қатар
созылғaн екінші үйінді жалдың іздерi кездеседі. Сонымен қатар, ол жерде көлемі кішірек жалдар да кездеседі;
жер бедерінің ой-шұңқырлы болуы және жалдардың қатты бұзылып кеткендігі құрылыстың толық жобасын
көруге мүмкіндік бермеді» - деп сипаттайды [5, 40].
Қала аумағындағы алғашқы археологиялық қазба жұмыстарын 1936 ж. КСРО FA-ның Қазақ бөлімшесі
мен ММТИ-дің А.Н. Бернштам жетекшілік еткен Жетicy археологиялық экспедициясы жүргізді. Қазба
жұмыстарының нәтижесінде Құлан төңірегіндегі алғашқы отырықшы қоныстардың ж.с. кейінгі І ғасырда
пайда болғандығы жайлы айтылады. Сондай-ақ қаланың шахристан бөлігінде байқау қазбасы салынып,
табылған қыш ыдыстарды Тараз қаласынан кездескен жәдігерлермен салыстыра отырып, ортағасырлық
ескеркіштің өмір сүрген кезеңі VIII-XIII ғғ. мерзімделген [6, 44].
Стратиграфиялық қазба жұмыстары 1963-65 жж. К.М. Байпаков жетекшілік еткен Жетicy археологиялық
экспедициясының Луговое бөлімшесі қаланың шахристанда кесік салып, шаруашылық аймағында орналасқан
бекіністе (Луговое А) қазба жүргізген. Шахристанда салынған кесіктен ірі пахса блоктарынан қаланған платформаның үстіне көлемі 120х120х75 см пахса блоктары мен олардың арасына бөліп тұру үшін кесектерден
қаланған, 1-кезеңде (ҮІІ-ҮІІІ ғғ.) салынған қалыңдығы 2,5 м қамалды және 2-кезеңде (ІХ-ХІІ ғғ.) 1-кезеңдегі
қамал құландысының үстіне пахса блоктарынан сақталған биіктігі 1 м қамал тұрғызылғандығын анықтаған
[7, с. 20-22].
1964 жылы және арадағы біршама үзілістерден кейін 1987-90 жылдар аралығында Қазақ КСР FA Тарих,
археология және этнология институтының экспедициясы К.М. Байпаковтың жетекшілігімен Луговое «А» қамалына
қазба жұмыстарын жалғастырып, Луговой «В», «Г» қамалдарында зерттеу жүргізді [8, 87]. Бұл зерттеулер негізінде
қаланың орталық бөліктерінде орын алды. Нәтижесінде қаланың шахристан, цитадель бөліктеріндегі құрылыс
нысындары ашылып, қаланың мәдени қабаттары мен тарихи жасын анықтайтын мәліметтер жинақталды.
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1990 жылы және Қазақстан егемендік алғаннан кейінгі жылдарда Құлан қаласында А. Нұржановтың
жетекшілігімен қазба жұмыстары қайта жалғасып, Луговое Г төбесінде және қаланың орталық бөліктерінде
жүргізілген зерттеулер нәтижесінде VI-VIII, ІХ-ХІІ ғғ. кезінде өмір сүрген шаруашылық құрылыстары
ашылды [9, 43-48].
2015 жылы «Құлан қаласы» Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты С. Ақылбектің жетекшілігімен
қаланың цитадель, шахристан бөліктерінде қазба жұмыстарын жүргізіп, қазіргі топографиялық құрылымын
зерттеп, жобасын түсірген (жоба) [10, 8].
Ортағасырлық қаланың ұзын қорғанына қатысты зерттеулерді М.Елеуовтың ғылыми зерттеу
жұмыстарының нәтижесінен кездетіреміз. Ол Шу мен Талас өңірінің ұзын қорғанды қалаларын жіктей
келіп, Құланның цитаделіндегі бекіністі құрылыс ретіндегі дамуы мен қорғаныс жүйесінің күрделену үрдісін
қаланың шаруашылық аймағын қоршаған ұзын қорғандардың салыну тарихымен байланыстырады. Сондайақ Құлан қаласының рабады VІІІ-ХІІ ғғ. кезінде өмір сүрді деген пікірде [11, 110-111]. Ал К. Байпақов
Құланның рабады ХІ-ХІІ ғғ. кезінде өмір сүрген деп есептейді [12, 74].
А. Нұржанов Шу мен Таластың ұзын қорғанды қалаларының топографиясы, оның ішінде Құлан қаласы
X-XII ғғ. сәйкес және сырты қамалмен қоршалған қөлөнер мен сауда орталығы, ауыл шаруашылығы
аймағының астық қоймасы, қалаға іргелес орналасқан елді мекендері ретіндегі топографиялық құрылымы
жағынан шаш қалаларына ұқсастығы жақын деп сипаттайды [13, 176].
К.М. Байпаков Шу-Талас өңірлерінің ерте ортағасырлық ұзын қорғанды қалаларын шахристан цитадель
және шаруашылық аймағына бөле отырып, кейбір қалаларда рабад болғанын да жоққа шығармайды және
рабад пен қаланың шаруашылық аймағының жігін ажыратудың мүмкін екендігін атап көрсетеді [13, 69–70].
Біз ортағасырлық Құлан қаласының сыртында аз бөлігі ғана сақталған қамалдар рабат бөлігінің
құрылысымен байланысты деген пікірді қолдаймыз.
Ортағасырлық қалаларды зерттеу барысындағы қалыптасқан үрдіс бойынша ескеркіштің орталық
бөліктері ғана зерттеліп, оның сыртындағы бөліктері, әсіресе ұзын қамалдары зерттеу назардан тыс қалып
жатады. Бұл жағдай Құлан қаласының да тағдырын айналып өтті деуге келмейді.
Мәселен қазіргі таңда қаланың ұзын қамалының аз ғана бөлігінің сақталуы және күн өткен сайын табиғи,
техногендік себептерден бұзылып бара жатқан мәдени қабаттарды мейілінше тереңірек зерттеп, мәліметтер
алу, қорғау, сақтау жұмыстарын ұйымдастыру қазіргі археология ғылымының алдында тұрған өзекті
мәселелердің біріне айналды.
Қорыта келе ортағасырлық Құланның ұзын қорғанына қатысты біржақты пікірдің жоқтығын байқаймыз.
Бұл әлі де болса ескерткіштің осы алаңындағы зерттеу жұмыстарын кең ауқымда жүргізудің қажеттілігін
көрсетеді. Атап айтқанда Құлан қаласының ұзын қорғанына қатысты зерттеудің басым бағыттарының
бірі ретінде аталған тарихи ескерткішті Шу мен Талас өңіріндегі ортағасырлық Баласағұн, Меркі, Аспара,
Қысымшы сияқты ұзын қорғанды қалалардың тарихи-топографиялық құрылымдарымен салыстыра отырып
және археологиялық қазба жәдігерлерінің сараптамалық қорытындылары негізінде ғылыми қорытындылар
жасаудың маңызы жоғары.
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В статье докладываются исторические сведения о средневековом городище Кулан в хронологическом порядке
на основе археологических исследований. Вместе с этим, обсуждается строение длинного кургана города и научные
предположения о истории сооружении кургана, а также рассказывается о значимости его исследования.
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In newspaper describes in chronological order Historical records, archaeological research medieval city of Kulan in newspaper. Thereby researchers explore length walls and historical buildings of city.
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ИСАЕВ1 М.С., ҮРКІНБАЕВА А.Ж. , 2ОРЫНБЕКОВА3 А.Ө.
PhD, «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайының ғылыми қызметкері.
Түркістан қ., Қазақстан.,
2 «Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайының ғылыми қызметкері. Түркістан қ., Қазақстан.,
«Әзірет Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайының ғылыми қызметкері. Түркістан қ., Қазақстан
ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИГЕ БАЙЛАНЫСТЫ БАТЫСТЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР
Түрік сопылық бағытының негізін қалаушы Түркістан Пірі - Қожа Ахмет Ясауи ғасырлар бойы түркілердің рухани өмірінде айрықша із қалдырған ғұлама тұлғалардың бірі. Түрік сопылық әдебиетінің негізін сала отырып, әдебиетіміз бен мәдениетіміздің дамуына үлкен ықпал еткен ұлы ғұламаның өмірі, оның өнегесі мен хикметтеріне деген
қызығушылық ол өмір сүрген дәуірінен басталады. Соның нәтижесінде Сопы Мұхаммед Данышменд (ХІІ ғ.), Мәулана
Сафиуддин Қойлақы (ХІІ ғ.), Феридүддин-и Аттар (ХІІ-ХІІІ ғғ.), Имам Сығанаки (ХІІІ-XIV ғғ.), Ысқақ Ата (XIV ғ.), Алишер Науаи (XV ғ.), Фахриддин Али Сафи (XV ғ.), Фазлуллах Рузбихан Исфахани (XVІ ғ.), Хасан Хажы Нисари (XVІ ғ.),
Хазини (ХVІ ғ.), Алим Шейх Азизан (XVІІ ғ.), Шейх Зинде Али (XVІІ ғ.), Мұхаммед Шериф Бұқари (XVІІ ғ.), Хариризаде
(XVІІ ғ.), Али (XVІІ ғ.), Лахори (XVІІІ ғ.), Сеид Ахмет Мергинани (XІХ ғ.), Хусейн Вассап (ХІХ-ХХ ғғ.), Көпрүлү (ХХ ғ.) және
т.б. бірнеше ғалымдар ғылыми, тарихи, сопылық және әдеби шығармаларында Хожа Ахмет Ясауи мен шәкірттерінің
өмірі, оған қатысты аңыз-әңгімелер, еңбектері, дүниетанымы, Йасауийлік бағыты жайында кеңінен мағлұмат қалдырды. Соңғы ғасырларда шығыс халықтары сынды батыстық ғалымдар да йасауийлік мәселесіне қызығушылықпен қарай
бастады. Үлкен ғұлама мен оның ілімін жалғастырған шәкірттерінің өмірі мен шығармашылығын танытатын кітап
және мақалалар жазып, туындыларынан үзінділер аударды. Сонымен қатар, Түркістанда орналасқан қасиетті кесенесіне ғылыми экспедициялар ұйымдастырды. Бұл зерттеу мақаламызда осы мәселеге қатысты батыста жүргізілген
зерттеу жұмыстарын қарастырып, қысқаша баяндайтын боламыз.
Кілт сөздер: Қожа Ахмет Ясауи, хикмет, батыс, Түркістан, сопылық, йасауийлік, кесене, кітап, мақала, аударма,
зерттеу жұмысы.

Қожа Ахмет Ясауи Орта Азиядағы (бүгінгі Қазақстан Республикасының оңтүстігінде Шымкент қаласының маңында) Сайрам кентінде шамамен 1041-42 жылы дүниеге келді. Деректерде оның 120-125 жыл өмір
сүргендігі, Хижраның 562 жылы (біздің жыл санауымыздың 1166-67 жылы) қайтыс болғандығы айтылады [1,
89-97 б; 2, 67 b; 3; 4, 392 б.]. Ахмет Ясауи Шайх Ибраһим отбасында дүниеге келді. Оның шыққан Қожалар
әулеті Сайрамның рухани өмірінде ерекше ықпалды еді. Шайх Ибраһимнің отбасы шежіресі Имам Мұхаммед Ханафи арқылы Хазреті Алиге барып ұштасады. Анасы Шайх Ибраһимнің ең жақын халифасы Мұса
шайхтың қызы Айша Хатын еді (Қарашаш ана) [2, 37 b]. Бала кезінде ертерек әкесі мен анасынан айырылған
Ахмет әпкесі Гауһар Шахназбен бірге Оғыз хан мемлекетінің бас қаласының бірі болған Ясыға қоныс аударады. Ол жерде Арыстан баппен танысып, оған шәкірт болады. Арыстан баптан білім мен сопылық ілім алады.
Жеті жасына дейін Хазреті Қызырдың сұхбаттарынан көңіл көзі ашылып, үлкен рухани жоғары деңгейге
жетеді [3, 62-63 b.]. Сонан соң, Арыстан баптың ықпалымен сопылық іліммен сусындаған жас Ахметтің есімі
жан жаққа тарай бастайды. Жас Ахметтің «Ясауи» лақабымен танылу себептерінің бірі оның жастық кезеңінде Ясауи есімді билеуші қарамағында болуынан деп жазады, Хазини [2, 34а–36а].
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Қожа Ахмет Ясауи Арыстан баптың кеңесімен оның өлімінен кейін білімін жетілдіру мақсатында сол
кезеңнің ғылым орталықтарының бірі болған Бұқараға барып, ғұлама ғалым, сопы Қожа Жүсіп Хамаданиге
шәкірт болады. Хамадани Хажеган сопылық мектебін құрушы, Орта Азия руханиятында өзіне тән дүниетаным мен ілім жүйесін қалыптастырған және дамытқан тұлға болатын. Ахмет Ясауи ұстазының қайтыс
болуынан кейін Қожа Хасан Андаки, Қожа Абдуллах Барраки көрсеткен дұрыс жолмен жүруге талпынып,
олардың рухани кеңестерімен Ясыға қайтып келіп, өмірінің соңына дейін сопылығымен танымал болады.
Ахмет Ясауидің Ибраһим атты ұлы және Гауһар Хошназ атты қызы болған. Өлімінен кейін XIV ғасырдың
соңында Әмір Темір тарапынан тұрғызылған Түркістандағы ғажайып сәулет ғимарат кесенесінің негізінде
Орта Азиядағы рухани орталық болуына, осы күнге дейін септігін тигізіп, оған жыл сайын көптеген зияратшылар тағзым етіп келеді.
Ахмет Ясауи Ташкент, Сырдария өзенінің оңтүстігінде өмір сүрген түріктер арасында танымал болып,
айналасындағыларға қарапайым және түсінікті тілде діни және сопылық тақырыптарда хикметтер айтып,
оларды ислам дініне шақырды. Хикметтері бірнеше жылдар бойы шәкірттері тарапынан жиналып, даналық
кітабы етіп жазылады. Йасауийлік зікір салу жиындарында хикмет оқу немесе жатқа айту келе келе дәстүрге
айналады. Жылдар өте келе нұсқалары көбейген бұл даналық жырына басқа йасауийлік шайырлардың төрттік өлең шумақтары да қосылады. Ахмет Ясауиден кейін Хакім Ата Сүлеймен Бақырғани, Құтбетдин Хайдар,
Тәж Қожа, Зеңгі Ата, Мансұр Ата, Кемал Шайх Иқани, Шәмс Өзгенди, Убейди, Құл Шәріп, Құл Ғаріп, Дәруіш
Әли, Қожа Ниметуллах, Құл Умури, Шахиди, Сайд Ата, Хувейда Шимиани, Халис, Жүсіп Безави, Әзім Хажы,
Хұдайдад, Міскін Аюб, Талиби сынды көптеген шайыр Ясауи жолында хикметтер жазып, Хикмет дәстүрін
жалғастырады. Осының нәтижесінде Шағатай әдебиетінде «хикмет» атты сопылық өлең мектебі қалыптасты.
Орта Азия әдебиетінде кеңінен тараған буын ұйқасымен жазылған хикметтерде иман негіздері, пайғамбарлар, әулиелер және басқа көптеген тарихи тұлғалар, жетілген адам болу шарттары туралы жазылып, Құраны Кәрім аяттары мен Хадистерден мысалдар келтіріліп, анықталып жазылады. «Диуани Хикметтегі» екі
негізгі ерекшелік: діни-өлкелік және ұлттық мораль ұстындары тұрғысынан көрініс табады. Діни белгілері
тақырыбы мен ой-тұжырымдарында, ал ұлттық белгілері өлең ұйқасынан анықталады. «Диуани Хикметтің» алғысөзі ретінде қабылданатын «Пақырнама» рисаласында болса, Ахмет Ясауидің сопылық әдеп және
мақамдарымен байланысты көзқарастары баяндалады.
Қысқаша айтқанда, Түркістан топырағында дүниеге келген Ахмет Ясауидің сопылық доктринасы Анадолы, Дешті-Қыпшақ (Алтын Орда), Еділ-Орал аймақтарына дейін жетіп, жүздеген жылдар бойы Қазақ, Қырғыз, Өзбек, Анадолы түріктері, Түркімен, Башқұрт және Татар Түріктері үшін рухани негіз ретінде қолданылып келеді.
Қожа Ахмет Ясауидің өмірі, ілімі мен хикметтеріне деген қызығушылық сопының өмір сүрген кезеңінде-ақ басталған еді. Түрік-Ислам дүниесімен бірге, уақыт өте келе батыстық білім адамдары да Ахмет Ясауи
тақырыбын қарастыра бастады. ХІХ ғасырдан бастап ағылшын, неміс, мажар, орыс және шығыс ғалымдары
Ахмет Ясауи мен Йасауийлік мәселесін арнайы зерттей бастады. Біздің мақсатымыз осы зерттеулерді жинақтап, сараптау және оларға баға беру болмақ.
Батыста жүргізілген Йасауийлікке байланысты зерттеулерді бірнеше топтарға бөліп қарастыруға болады:
І Энциклопедия, Библиографиялық сөздік және Каталогтардағы мәліметтер. Түрлі энциклопедия, библиографиялық сөздік, каталог және басқа да кітаптарда Ахмет Ясауи мен «Диуани Хикмет» шығармасына
қатысты мағлұматтарды кездестіруге болады. Айрықша атап өтетін болсақ, П. Мелиоранский, М. Гартман,
Х.Ф. Хофманн, Е. Блокет, Е.Дж.В. Гибб сынды көптеген ғалымдардың зерттеу жұмыстарында Ахмет Ясауиге
байланысты әртүрлі қысқаша мәліметтер беріледі. Мәселен, П. Мелиоранский тарапынан жазылған Ахмет
Ясауи тақырыбындағы алғашқы энциклопедиялық материалға тоқталатын болсақ, ол «Ислам энциклопедиясына» жазған мақаласында Ахмет Ясауидің дүниеге келуі, білім алуы, өлімі мен кесенесі жайында мағлұматтар береді. Ахмет Ясауидің Орта Азиядағы Түрік сопылық мектебінің негізін салушы болғандығын, Хакім
Ата сияқты бірнеше дарынды шәкірттер тәрбиелегендігін, хикметтері мен насихат мінажаттарының халық
тарапынан көп оқылғандығын анықтап көрсетеді. Сонымен қатар, кейін келе хикметтерінің Қазан қаласында жарияланғандығын, бірақ жете зерттелмегендігін баяндайды. Бұл жерде мынаны айта кету керек, Ахмет
Ясауи хикметтердің авторы екендігіне және оның тілі тұрғысында алғаш күмән келтірген ғалымның бірі Мелиоранский еді. Дерек ретінде тек ғана «Диуани Хикметтің» Қазандық нұсқасы мен Ж.Залеманн тарапынан
әзірлеген қолжазбасы, Хакім Ата аңыз-әңгімелеріне сүйеніп жасалған ой-тұжырымы орыс шығыстанушылары тарапынан қолдау тауып, дамытыла түсті. Бұл жерде А. Воровков сынды бірнеше ориенталистердің
еңбектерін айта кету керек. Воровков Ахмет Ясауи хикметтерінің тіл ерекшеліктерін қарастыру барысында сопылық мәтіндерді жақсы білмеушілігінен кейбір қате қорытындыларға келеді [5, 229-250 б.]. Мелиоранскийде дәл сондай қателік жібереді. Дәлірек айтқанда, Ахмет Ясауидің «Диуани Хикметтегі» алпыс үш
жасында жер астына түскендігіне байланысты өлеңдерін қате түсініп, сопыны алпыс үш жасында қайтыс
болды деген тұжырым жасайды. Бұл Мелиоранскийдің хикмет мәтіні мен мағынасын жете түсінбегендігін
көрсетеді. Алайда, тағы бір орыс ғалымы Л.В. Дмитриеваның Ахмет Ясауидің биографиясы және «Диуани
Хикметке» байланысты ойлары Мелиоранскийден біршама ерекшеленеді. Оның әзірлеген Ленинград Шығыс
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жазбалар кітапханасындағы түрікше жазба еңбектер каталогында Ахмет Ясауи хикметтерінің ХІІ-ХІІІ ғасырларға тиесілі болғандығын, Хажы Жүсіп Хамаданидан білім алғандығын, Орта Азия сопылығында жаңа мектеп құрғандығын айтумен бірге, «Диуани Хикметтің» 24 жазба нұсқасының болғандығын сипаттап көрсетеді
[6]. Осы орайда айта кететін мәселе, жазба нұсқалары туралы пікір білдірген Д. Кенжетай 1878 – 1910 жылдар
аралығында «Диуани хикмет» кітабы Қазан, Станбул, Самарқан, Әндіжан, Ташкент және Уфада бірнеше рет
жарық көрді және ол ұлттың рухани негізіне оралуының айғағы болса керек деген тұжырым жасайды [7]. Бұл
осы кезеңдегі Қожа Ахмет Ясауиге байланысты зерттеулердің батыста кеңінен таныла бастауының нәтижесінде жүзеге асты ма деген той туындайды.
ІІ Өміріне, Шығармаларына және аңыз-әңгімелерге байланысты мақалалар. Н. Малицкий, И. Новицкий, Т.
Жозеф, В. Гордлевский және басқа да көптеген ғалымдар Ахмет Ясауидің өмірі, шығармалары мен оған байланысты аңыз-әңгімелер бойынша мақалалар жариялады. Н. Малицкий ХХ ғасырдың басында жариялаған
«Әзірет Сұлтан» мақаласында Ахмет Ясауидің шығу тегін баяндай келе, мәшһүр шағатай сопысы, шайыры
Баба Раһим Машраптың Ахмет Ясауимен байланысына тоқталады. Малицкий өз пікірлерін Гулам Сервер
Лахуридің сопылар өмірі мен хикаяларына арнаған «Хазинет-ул Асфия» шығармасына сүйене отырып тұжырымдайды. Біздіңше, автор тек бір ғана шығарма бойынша емес, Ахмет Ясауи жайындағы басқа да еңбектерді
пайдаланып қарауы керек еді.
Тағы да бір орыс шығыстанушысы И. Новицкий Ахмет Ясауидің өміріне байланысты мәлімет беру барысында әкесі Ибраһим Шайхтың моральдық тұрғыдан асқан жомарт болғандығын мәлімдейді. Тіпті ұлы
Ахметке білім беру барысында керемет күштің көмегімен ілім бергендігіне байланысты хикаяны баяндайды
және бұл ата-бабаларымыз ұсынған нәрседен бас тартуға болмайтындығының қаншалықты маңызды екендігін көрсетеді. Мақалада Ахмет Ясауиге қатысты деректерде кездеспейтін билеуші Жолбарыс ханмен Ясауидің арасындағы қарым қатынас туралы айтылады. Ахмет Ясауиге шәкірт болғаннан кейін Баба Самит деген
атпен белгілі бұл билеуші дәруіш өлімінен кейін Ясауи кесенесі жанына жерленеді [8, 21 б.]. Бұл Ахмет Ясауидің мемлекет адамдарымен болған байланыстары мәселесінің айқындалуына маңыз береді.
В. Гордлевскийдің мақаласы, негізінен, оның Түркістанға жасаған саяхат жазбалары түрінде болып келеді. Ол Ахмет Ясауи кесенесінің тарихы мен кесенеге байланысты аңыз-әңгімелерден тұрады.
ІІІ Ахмет Ясауи кесенесімен байланысты зерттеулер. Ахмет Ясауи кесенесі Әмір Темір тарапынан қайта
салынады. Бірақ өнер тарихшыларының пікірінше құрылыс толық аяқталмай, кейбір кем кетістіктер қалып
қояды. Соған қарамастан, бұл ғажайып өнер туындысы ғасырлар бойы түркі халықтарының саяси һәм мәдени
өмірінде маңызын сақтап келеді.
Түрік-Ислам дүниесінің Ахмет Ясауиге деген құрметі мен қызығушылығының негізінде, соңғы кезеңдерде Ахмет Ясауи кесенесіне батыс дүниесі де қызығушылық танытты. П.Пашино, П. Ахмеров, П. Лерх,
А. Семенов, И. Умняков, Г. Пугаченкова, Т. Басенов, Л. Маньковская сынды көптеген ғалымдар Ахмет Ясауи
кесенесімен байланысты зерттеулер жүргізді. 1905 жылы орыс археологы Н. Веселовский нұсқаулығында
суретшілер және сәулетшілерден тұратын ғылыми топ Ясауи кесенесі мен мешітін зерттеу мақсатымен Түркістанға келеді. Веселовский «Түркістанға жасалған ғылыми сапар» мақаласында кесенеге байланысты көргендерін, зерттеу нәтижелерінен хабар бере келе, Ясауи кесенесінің ерекшеліктеріне айрықша бақылаулар
жүргізеді [9]. С. Малицкий болса, өзінің мақаласында кесененің негізінен тарихи және сәулеттік жақтарына
назар аударады. Оның пікірінше, кесенедегі кейбір сәулет құрылыстарында біздің заманымызға дейін үш
ғасыр бұрын қолданылған стиль қолданылған. Малицкий кесенені Мекке, Медине, Каир, Құтба, Стамбул,
Тебриз сынды ислам мәдениеті орталықтарындағы мешіттермен салыстырып, қорытындылар жасайды. Түркістандағы бұл көркем ғимаратты салдырушы болған Әмір Темірдің өнер қорғаушысы болғандығын Хорасанда көрген керемет өнер туындыларын Түркістанда қалыптастырғандығын айрықша атап өтеді. Оның айтуынша, Түркістандағы Ахмет Ясауи кесенесі Орта Азияның Аясофиясы. Малицкий кесенеде ерекше бір
кітапхана болғандығын жорамалдайды. Себебі кесене салынғаннан бұрын да оның аймағында ғылым-білім
адамдары өмір сүрді. Сонымен қатар, кесененің салынуы түріктердің рухани бірігуіне маңызды ықпал еткендігін де сөз етеді [10].
Ғалымдар Ахмет Ясауи кесенесімен байланысты тек мақалалар ғана емес, зерттеу кітаптарында жазды.
Мәселен, М. Массон Ахмет Ясауи кесенесі туралы арнайы зерттеу кітабын жазып қалдырды [21]. Ол кесененің тарихын жан жақты зерттеп, ғимараттың алғашқы құрылысы ХІІ ғасырда басталғандығын және оны
кесенедегі сол заманға тиесілі тастар растайтынын айтады. Ол өзінің кітабында кесененің тарихтағы ұлттық,
саяси және стратегиялық маңызын да баяндайды. Темірлік, Шайбанилік, Астрахандық, Қазақ және Қалмақ
хандарының ғасырлар бойы кесенеге қызмет жасағандығын тарихи дәлелдермен анықтап жазады. ХVІ ғасырдың екінші жартысында Астархандық билеуші ІІ Абдулла хан кесенеге жөндеу жұмыстарын жүргізеді.
ХVІІІ ғасырдың соңы мен ХІХ ғасырдың басында Бұқара хандары Даниал мен Хайдар Түркістан кесенесі
үшін айрықша жарлық шығарады [11, 18-21 б.].
ІV Шығармаларының таралуы және аудармалары. Х.Вамбери, С.Салеманн, П. Комаров, Н.Лыкошин, А.
Гаррицкий, А.Адалис сияқты зерттеушілер Ахмет Ясауи мен оның шәкірттерінің шығармалары мен аудармаларын жариялап, осылайша Ясауи ілімін Батыс ғылым дүниесіне танытты. Мажар тарихшысы Вамбери Орта
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Азияға саяхат етіп, біршама уақыт Мауренахрда өмір сүреді, өлкенің тарихы, мәдениеті, тілі мен әдебиетін
зерттейді. «Мауренахр немесе Бұқара тарихы», «Шағатайша дәріс кітабы» сынды ғылыми, тарихи және әдеби шығармалар жазып, Еуропада Ахмет Ясауи хикметтері туралы баяндаған алғашқы ғалым тарихшылардың
бірі болды. Дәлірек айтқанда, «Шағатайша дәріс кітабында» шағатай шайырларының шығармаларынан мысалдар келтірумен қатар, Ахмет Ясауи хикметтерінен де үзінділер ұсынады.
А.Гаррицкий шығыстанушылардың назарынан тыс қалған «Пақырнама» рисаласын орысшаға аударады.
Ол аударманың алғысөзінде, Ахмет Ясауидің өмірі, білім алуы мен шәкірттері жайында жазып, Ахмет Ясауи
рухани ілімінің ықпалды болуының себептерін былай көрсетеді: «Егер ұлы шайхтың өзі айтқандарын үлгі
етіп орындамағанда оның ілімі бүгінге дейін жетпейтін, Түркістан Пірінің кесенесін зиярат етушілердің
саны мұншалықты көп болмайтын, хикметтері де халық арасында кеңінен таралмайтын еді» [12].
V Ахмет Ясауи сопылық мектебі және шәкірттерінің рухани ықпалдарына қатысты зерттеулер. Ахмет
Ясауи ойларының тақырыбы және шәкірттерінің рухани жалғастығы мәселесінде де Батыста көптеген зерттеулер жасалды. Бұл мәселеде А.Самойлович, Е.Бертельс, С.Демидов, Г.Снесарев сияқты бірнеше ғалымдар
өз ойларын білдірді. Ахмет Ясауи жолын қуушылардың өмірі мен шығармаларын зерттеу мәселесінде Е.
Шиллер, П.Пашино, В.В. Бартольд, Г.Снесарев, Дж.С. Тримингэм сынды зерттеушілер өз көзқарастарын білдіреді. Американдық дипломат және саяхатшы Е.Шиллер өзінің саяхатнамасында 1873 жылы Түркістанға
жасаған сапарын жазады. Ахмет Ясауидің тұлғасы және рухани мирасы, сопылық жолы, оның зікір дәстүрі,
кесенесіндегі жазулар мен қазан айналасындағы мешіттер мен құдықтарға байланысты мәліметтер қалдырады. Сонымен қатар, кесененің саяси тұрғыдан маңыздылығын да сөз етеді. Тіпті, Шиллер 1591 жылы билеуші
Абдолла ханның қолымен жазылып, Ясауи кесенесіне жолданған хатты кесене астындағы сөрелерден көргендігін баяндайды. Сондай-ақ, басқа ғалымдар да кесененің саяси және әскери маңыздылығын көрсетеді. Мәселен, П.Лерх кесенеде Түркістан Шейх-ул Ислами Насруллахтың қорғауында сақталған, Ясауи кесенесі үшін
Түркістан және Орта Азияның басқа да билеушілері тарапынан жазылған 15 дана хатты көргендігін жазады
[13, 21 с.], ал, А. Семенов Әмір Темірдің кесене үшін жарлық хат шығарғандығын, жергілікті билеушілердің
кесенені ұдайы зиярат етіп тұратындықтарын баяндайды [14, 121-130 с.].
1866 жылы Түркістанға келген орыс саяхатшысы П. Пашиноның саяхатнамасында Ахмет Ясауи мешітінде әлі күнге зікір салу жиналыстары болатындығына байланысты берген дерегі де кесенемен байланысты
болып келеді. Саяхатшының жазуынша бұл ғажайып кесене басқа ешбір сәулет ескерткішіне ұқсамайды.
Түркі халықтары арасында аты, хикметтері және кереметтерімен танылған Хакім Ата Сүлеймен Бақырғани тұлғасы мен шығармалары да ғалымдар назарынан тыс қалмады. С.Малов Хакім Атаның «Ақырзаман»
атты өлең-қиссасын 1897 жылы тәржімалап, түсіндірмелерімен жариялайды [15]. Бір жыл өтер өтпес Ж.Залеманн Хакім Ата аңыз кітабын баспаға әзірлейді [16].
V Хикметтеріне байланысты зерттеулер. Дж. Броккельман, Т. Мензель, А. Семенов, А. Боровков сынды
шығытанушылар мақалаларында негізінен Ахмет Ясауи хикметтеріне тоқталады. Семенов Ахмет Ясауидің
өмірі, білім алуы, тариқат іс-әрекеттері, рухани мәртебесі сынды мәселелерге назар аударумен бірге, «Решехатү-л-Айне-л-Хайат», «Сефине-и Евлия» және «Хазинету-л-Асфия» еңбектерінің жазылуында Ахмет Ясауи
хикметтерінің ықпалы болғандығын анықтауға талпыныс жасайды [17, 121-130 с.]. А. Боровков болса, Ахмет Ясауидің өмірі, хикметтері мен шәкірттері жайында мәліметтер беріп, хикметтерінің тіл ерекшеліктерін
анықтау бойынша өз пікірлерін ұсынады [4]. Дегенмен, жоғарыда атап өткеніміздей, Боровков Ясауи хикметтерінің мәнін түпкілікті мағынасымен негіздемегендіктен, кейбір қателіктерге жол береді.
Неміс ғалымы Ж. Броккельман Құл Али және оның Жүсіп қиссасы туралы зерттеу жұмысында «Ислам
дүниесіне тиесілі түрікше әдеби ескерткіштердің ең үлкендерінің бірі «Құтты білік» және Ахмет Ясауидің
«Диуани Хикметі» деп жазады. Оның ойынша, Құл Алидің Жүсіп қиссасындағы өлеңдердің ұйқасы Ахмет
Ясауи хикметтерінің ұйқасымен жазылған [18].
Неміс шығыстанушысы Т. Мензельдің «Ескі Түрік мистиктері» атты шығармасын да осы тізімге қосуға болады. Бұл кітабында ғалым Ахмет Ясауи «Диуани Хикметі» және оның тіл ерекшелігі, йасауиліктегі
қылует, зікір және оның айырмашылықтары тұрғысында кеңірек тоқталады [19, 269-289 с.]. Йасауиліктің
түріктер арасындағы орнын, әсіресе, Анадолыдағы сопылық ағымдарға йасаийліктің негіз болғандығын,
хикметтерінің түркі халықтары үшін қаншалықты маңызды болғандығын анықтап көрсетеді. Оның пікірінше, «Диуани Хикметтің» тілі шығыс түрікшесі екендігін анықтап, «Құтты білік» және Орхон жазбаларымен
жақыннан байланысы бар деп есептейді. Шығарма түрік-ислам әдебиетінің ең ескі үлгісі ретінде құнды деп
баға береді.
ХХ ғасырдың соңына қарай Ахмет Ясауи мұрасын зерттеу, өмірі мен еңбектерін зерттеу жаңа бір деңгейге
көтерілді. Дж. Флетчер, А. Беннингсон, Т. Зарсоун, И. Меликов, А. Бодроглигети, Д. Девиис (Девиистің барлық еңбектері), Д. Хмиловская, Л. Мунтеану, А. Масала, E. Визинтейнер, A. Пылев сынды батыс ғалымдары
Қожда Ахмет Ясауидің өмірі, ілімі мен діни қағидаларына қатысты әртүрлі зерттеулер жүргізді.Мақаламызда
барлығын қамту мүмкіндігіміз шектеулі болғандықтан, кейбіріне тоқталуды жөн санадық.
Ахмет Ясауи шығармаларын зерттеу мәселесін сөз еткенде маңызды зерттеулерді назардан тыс қалдырмау
керек. Соның бірі АҚШ-тың белгілі түркологы А. Бодроглигети зерттеулері. Оның «Ахмет Ясауи ілімінің Ор264
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талық Азия Түріктерінің Мәдени және Саяси өміріндегі ықпалы» атты еңбегінде Қожа Ахмет Ясауидің өмірі,
шығармалары, іс-әрекеттері, шәкірттері, «Диуани Хикмет» еңбегінің ерекшеліктері, Ясауи ойларының Түріктердің әлеуметтік және саяси өміріндегі орнын қарастырады [20]. Ахмет Ясауидің пікірі мен көзқарастарын
Орта Азия халықтарының рухани өміріне жол көрсеткендігін жазады. Оның ойынша Ахмет Ясауиді тек мистик деп бағалау өте қарапайым ой болып, мәселенің аумағын тарылта түсетіні анық. Ахмет Ясауи хикметтері
арқылы Орта Азия түріктері жаңа діни, әдеби тіл және терминологиямен танысып, жаңа бір мәдени жетістікке жетті. Қауымшылдық және тайпалық көзқарастары өзгерді. Йасауийлік ықпалымен Түріктерде отан және
халық сүйіспеншілігі нығая түсті. Автор бұл жерде Шайбанидтердің Йасауилікке берген маңызын назарға
алады. оның ойынша Шайбанидтер Ахмет Ясауи көзқарастарына сүйеніп, ұлттық санасын арттыра түсті.
Сонымен қатар, АҚШ-тық зерттеуші Д. Девистің Ахмет Ясауи және Йасауилік тарихына байланысты
зерттеулерін сөз етсек, оның мақала атауларының өзінен маңызды зерттеулер екендігі көрінеді. Ғалымның
бір мақаласының атауы «Түркістанның Исламдану кезеңінде Ясауилік аңыз-әңгімелері» деп аталып, басқа
зерттеулерін «Орта Азия тарихына тиесілі ұмытылған дерек – XІV ғасырға тән Йасауийа аңыз-әңгімесі «Менакыб-и Аһияр», «Темірлік кезеңде Ясауи шайхтары: XІV-XV ғғ. сопылық байланыстардың әлеуметтік және
саяси маңызына қатысты деректер», «Түрік машайхы және сопысы: Ясауи және Нақшбанди сопылық дәстүрі
арасындағы байланыстардың қайта қарастырылуы», «Орталық Азияның XVІІ ғасырда жазылған Ясауилікке
қатысты парсыша аңыздар: «Lemehat Min Nefehat İl-Kuds», «ХІХ ғасыр Орта Азиядағы қасиетті силсила: таңбалар мен жарлықтар аясында Ахмет Ясауиге қатысты топтардың шығуы жайында», «Қасиетті зиярат жерлері және халық аңыздары: XVІ-XVІІ ғасырда Ясауилік сопылық тариқатындағы аңыз-әңгімелер дәстүрінде
Ахмет Ясауи кесенесі» деп аталады. Ресейде жарияланған Ислам энциклопедиялық сөздігінде «Ахмет Ясауи» материалында жазғандығын айрықша атап өтуге болады. Демек, Девистің жоғарыда аты аталған зерттеу
еңбектерін оқыған адам осы мәселеге байланысты жаңалықтардан хабардар болатыны анық.
Жоғарыда аталған ғылыми зерттеулермен қатар, Орта Азиялық және басқада ғалымдар Қажы Жүсіп Хамадани, Алишер Науаи, Н.Бабаоғлы, Х. Баубек, M.Жармұхамедұлы, Мүжген Жунбур, C.Франшайс, Абдрахман Гүзел, Надирхан Хасан, Танжу Хикмет, Фуат Көпрүлү, M.Mирхалдароғлы, Н.Нематов және т.б. Ахмет
Ясауиге байланысты зерттеулер жүргізіп, оның іліміне өз көзқарастарын білдіреді.
Қорыта келе, Ахмет Ясауи және Йасауилік мәселесі батыстық ғалымдар тарапынан әртүрлі деңгейде зерттелді дей аламыз. Жоғарыда аталған еңбектерде кейбір ғалымдар тек мағлұмат берумен тоқталып, кейбірі Ахмет Ясауидің өмірі, ілімі мен хикметтерін кеңінен зерттеуге талпыныстар жасайды. Ал енді кейбірі Йасауилік
мәселесінің тек бір ғана бөлігін қарастырады. Кейбірі Ахмет Ясауи мұрасын ғылыми айналымға шығарып,
халыққа танытуды мақсат тұтады. Қысқаша айтқанда, мәселенің қандайда бір мақсатта зерттелуіне қарамастан бұл зерттеулерге йасауилік зерттеулердің дамуы үшін маңызды қадамдар ретінде баға беруге болады.
Батыс шығыстанушылары тарапынан ұсынылған жаңалықтарды білу ғылым-білім саламыз үшін пайдадан
басқа берері жоқ деп білеміз.
Әдебиеттер
1 Safiyuddin Мevlana. Nesep-nâme Tercümesi, Haz. Kemal Eraslan, - İstanbul: Yesevî Yayıncılık, 1996.
2 Hazinî. Cevâhirü’l-Ebrâr min Emvaci’l-Bihar, - İstanbul Üniversitesi Ktp., TY Bölümü, no: 3893. 1593.
3 Hazinî. Câmiu’l-Mürşidîn, - Berlin: Staatsbibliothek Ms. Orient, 1594. Oct. 2847.
4 Боровков А.K. “Очерки по истории узбекского языка” (Определение языка хикматов Ахмада Ясави). Советское востоковедение. T. В. - Москва-Ленинград, 1948. с. 229-250.
5 Vassaf Hüseyin. Sefine-i Evliya. Осман тілінен қазіргі түрік тіліне аударған M. Akkuş, A. Yilmaz. – İstanbul: Seha Yay.,
C I, 1990. s. 391-408.
6 Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей института Востоковедения. – Москва: Наука, Т.III, 1980. с. 17-27.
7 Кенжетай Д. Қожа Ахмет Ясауи дүниетанымы. – Алматы: Арыс, 2008. – 360 б
8 Новицкий И. “Ходжа Султан Ахмет Ясави” (киргизская легенда), Туркестанские ведомости, 17 февраль, 1912 г.
9 Веселовский Н. “Экспедиция в г. Туркестан для снятия планов и зарисовки в красках местной мечети” // Изв. Русс.
Комитета для изучения Средней и Восточной Азии в ист., арх., линг., и этнографическом отношениях, - Ст. Петербург,
№6, 1906. с. 23-26.
10 Маллицкий С. “Историко-архитектурное значение мечети Хазрета Ясавийского в г. Туркестане” / Протоколы и
сообщения Туркестанского кружка любителей археологии, выпуск XII. - Ташкент. 1907.
11 Массон M. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави. – Ташкент: Сыр-Дарьинское отделение Общества изучения Казахстана,
1930.
12 Гаррицкий А. “Из предисловия к «Премудрости» Шейха Ходжи Ахмеда Ясавинского” / Сборник Туркестанского
Восточного Института в чест Проф. А.Е. Шмидта. - Ташкент. 1923.
13 Лерх П. Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 г., - Санкт-Петербург. 1870.
14 Семенов А. “Mечеть Ходжи Ахмеда Ясавийского в г. Туркестане”, Известия Среднеазиатского комитета по делам
музеев, охраны памятников стрины, искусства и природы. Средазкомстарис, выпуск 1, - Ташкент, 1926. с. 121-130.
15 Малов И. Ақырзаман кітабы. Мухамеданские учения о кончине мира, // Известия Общества Археологии, Истории
и Этнографии при Казанском Университете. XIV. 1897.
16 Залеманн С. Легенда про Хаким Ата. Известия Императорской Академии Наук, серия 5, №2, - Ст.Петербург, 1898.
265

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
17 Gibb E. J. W. Osmanlı Şiiri Tarihine Giriş. Түрікшеге ауд. A.Cüneyd Köksal, - İstanbul: Köksal Yayıncılık, 1999. - 156 s.
18 Brockelmann Carl. Ali’s Qissa’i Jusuf. – Berlin. 1917. p. 3-40.
19 Menzel Th. “Die Aeltesten Türkischen Mystyker”, Zeitschr. der Deutsch. Morg. Ges. T. 79, 1925. s. 269-289. // Milletlerarası
Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, - Kayseri 1993.
20 Bodrogligeti Andras J. E. “The Understanding and Interpretation of Ahmad Yasavi’s Divan-i Hikmat”, // Ural-Altaic
Yearbook. 58, 1986. pp. 127-138.
References
1 Safiyuddin Мevlana. Nesep-nâme Tercümesi, Haz. Kemal Eraslan, - İstanbul: Yesevî Yayıncılık, 1996.
2 Hazinî. Cevâhirü’l-Ebrâr min Emvaci’l-Bihar, - İstanbul Üniversitesi Ktp., TY Bölümü, no: 3893. 1593.
3 Hazinî. Câmiu’l-Mürşidîn, - Berlin: Staatsbibliothek Ms. Orient, 1594. Oct. 2847.
4 Borovkov A.K. “Ocherki po istorii uzbekskogo yazyika” (Opredelenie yazyika hikmatov Ahmada Yasavi). Sovetskoe
vostokovedenie. T. V. - Moskva-Leningrad, 1948. s. 229-250.
5 Vassaf Hüseyin. Sefine-i Evliya. Осман тілінен қазіргі түрік тіліне аударған M. Akkuş, A. Yilmaz. – İstanbul: Seha Yay.,
C I, 1990. s. 391-408.
6 Dmitrieva L.V. Opisanie tyurkskih rukopisey instituta Vostokovedeniya. – Moskva: Nauka, T.III, 1980. s. 17-27.
7 Kenzhetay D. Hodja Ahmet Yasauyi duniyetanimi. – Almaty: Arys. 2008. – 360 b.
8 Novitskiy I. “Hodzha Sultan Ahmet Yasavi” (kirgizskaya legenda), Turkestanskie vedomosti, 17 fevral, 1912 g.
9 Veselovskiy N. “Ekspeditsiya v g. Turkestan dlya snyatiya planov i zarisovki v kraskah mestnoy mecheti” // Izv. Russ.
Komiteta dlya izucheniya Sredney i Vostochnoy Azii v ist., arh., ling., i etnograficheskom otnosheniyah, - St. Peterburg, #6, 1906.
s. 23-26.
10 Mallitskiy S. “Istoriko-arhitekturnoe znachenie mecheti Hazreta Yasaviyskogo v g. Turkestane” / Protokolyi i soobscheniya
Turkestanskogo kruzhka lyubiteley arheologii, vyipusk XII. - Tashkent. 1907.
11 Masson M. Mavzoley Hodzha Ahmeda Yasavi. – Tashkent: Syir-Darinskoe otdelenie Obschestva izucheniya Kazahstana,
1930.
12 Garritskiy A. “Iz predisloviya k «Premudrosti» Sheyha Hodzhi Ahmeda Yasavinskogo” / Sbornik Turkestanskogo
Vostochnogo Instituta v chest Prof. A.E. Shmidta. - Tashkent. 1923.
13 Lerh P. Arheologicheskaya poezdka v Turkestanskiy kray v 1867 g., - Sankt-Peterburg. 1870.
14 Semenov A. “Mechet Hodzhi Ahmeda Yasaviyskogo v g. Turkestane”, Izvestiya Sredneaziatskogo komiteta po delam
muzeev, ohranyi pamyatnikov strinyi, iskusstva i prirodyi. Sredazkomstaris, vyipusk 1, - Tashkent, 1926. s. 121-130.
15 Malov I. Akirzaman kitabi. Muhamedanskie ucheniya o konchine mira, // Izvestiya Obschestva Arheologii, Istorii i
Etnografii pri Kazanskom Universitete. XIV. 1897.
16 Zalemann S. Legenda pro Hakim Ata. Izvestiya Imperatorskoy Akademii Nauk, seriya 5, T. 9. #2, - St. Peterburg, 1898. s.
105-150.
17 Gibb E. J. W. Osmanlı Şiiri Tarihine Giriş. Түрікшеге ауд. A.Cüneyd Köksal, - İstanbul: Köksal Yayıncılık, 1999. - 156 s.
18 Brockelmann Carl. Ali’s Qissa’i Jusuf. – Berlin. 1917. p. 3-40.
19 Menzel Th. “Die Aeltesten Türkischen Mystyker”, Zeitschr. der Deutsch. Morg. Ges. T. 79, 1925. s. 269-289. // Milletlerarası
Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu Bildirileri, - Kayseri 1993.
20 Bodrogligeti Andras J. E. “The Understanding and Interpretation of Ahmad Yasavi’s Divan-i Hikmat”, // Ural-Altaic
Yearbook. 58, 1986. pp. 127-138.
Пир Туркестана – Ходжа Ахмада Ясави – основатель тюрко-суфийского течение, один из выдающихся личностей
оставивщий специфический след в духовной жизни тюрков. Интерес к жизни и хикметом великого ученого, основателя
тюрко-суфийского литературы, внесенного большой вклад к развитию нашей культуры и литературы появилось при
его жизни. И поэтому великие ученые как Суфи Мухаммед Данышменд (ХІІ в.), Маулана Сафиуддин Койлахи (ХІІ в.),
Феридуддин-и Аттар (ХІІ-ХІІІ вв.), Имам Сыганаки (ХІІІ-XIV вв.), Ыскак Ата (XIV в.), Алишер Наваи (XV в.), Фахриддин
Али Сафи (XV ғ.), Фазлуллах Рузбихан Исфахани (XVІ ғ.), Хасан Хажы Нисари (XVІ ғ.), Хазини (ХVІ в.), Алим Шейх Азизан
(XVІІ в.), Шейх Зинде Али (XVІІ в.), Мухаммед Шериф Бухари (XVІІ в.), Хариризаде (XVІІ в.), Али (XVІІ в.), Лахори (XVІІІ
в.), Сеид Ахмет Мергинани (XІХ в.), Хусейн Вассап (ХІХ-ХХ вв.), Копрулу (ХХ в.) в своих научных, исторических, суфийско-литературных произведениях оставили после себя сведение про жизнь и учеников Х.А. Ясави, про легенды, труды,
мировозрение суфийского течение и касающего Х.А. Ясави. В последние столетия и западные ученые стали проивлят
интерес к проблеме Ясавия. Были написаны книги и статьи про великого ученого и про его учеников, были переведены
отрывки его произведении. А также организововали научные экспедиции в священном мавзолее. В этой научной статье
будут расмотрены исследовательские экспедиции проводимые в западе.
Ключевые слова: Ходжа Ахмад Ясави, хикмет, запад, Туркестан, суфий, ясавийство, мовзалей, книга, статья, перевод, исследовательские работы.
Khoja Ahmad Yassawi, the leader of Turkic mystics, the elder of Turkistan, has been an important personality in the spiritual
history of Turkic people for centuries. As the founder of the Turkic mystical literature, he made a great contribution to the
development of our language, literature and culture. The examination and evaluation of the doctrine of this great personality, an
attention to his life and his creativity began when he was alive. As a result of this interest, writers like Sufi Muhammad Danishmend
(12th century), Mevlana Safiyuddin Koylaki (12th century), Fariduddin-i Attar (12-13th century), Imam Sıgnaki (13-14th century),
Ishak Ata (14th century), Ali Sher Navai (15th century), Fahreddin Ali Safi (15th century), Fazlullah Ruzbihan İsfahani (16th
century), Hasan Hace Nisari (16th century), Hazini (16th century), Âlim Sheikh Azizan (17th century), Sheikh Zinda Ali (17th
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century), Muhammad Sharif Bukhari (17th century), Haririzade (17th century), Ali (17th century), Lahuri (18th century), Sayyid
Ahmad Marghinani (19th century), Huseyin Vassaf (19-20th century), Koprulu (20th century) and others in his books has widely
covered information about the life, works and views of Khoja Ahmad Yassawi and his followers, as well as the principles of order
Yassawiyya. Last century, researchers of the West have also started to become interested in the theme, Yassawiyya. The researchers
have started to write books and articles about the life and thought of the great master and his successors, as well as translated
excerpts from their works. Along with these, they organized research trips to the holy mausoleum which is located in Turkestan. In
this article we will try to present and briefly evaluate these research works.
Keywords: Khoja Ahmad Yassawi, hikmat, West, Turkistan, tasawwuf, Yassawism, book, article, translation, research work.
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НЕМЕЦКИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
В СОБРАНИЯХ ЛИСАКОВСКОГО МУЗЕЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ВЕРХНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ�
Статья посвящена этнографическим коллекциям Лисаковского музея истории и культуры Верхнего Притоболья,
отражающим культурное наследие немцев Казахстана. Помимо истории собирательства немецких коллекций музея,
дается их общий анализ и более детально рассматриваются отдельные музейные предметы. Вместе с представленным
в работе иллюстративным материалом эти коллекции дают информацию о разных сферах материальной и духовной
культуры немецкого народа. В предлагаемой статье речь идет преимущественно о предметах крестьянского быта,
отражающих характер традиционных занятий немцев.
Ключевые слова: этнографические коллекции, немцы, музейное собрание, Лисаковский музей, Верхнее Притоболье.

Одно из крупных собраний предметов культуры и быта немецкого народа сосредоточено в фондах
Лисаковского музея истории и культуры Верхнего Притоболья (ЛМИК). Немецкое собрание музея
насчитывает свыше 1000 предметов этнографического характера, отражающих традиционный уклад и
образ жизни немцев Казахстана.

Рисунок 1 — Современное здание музея. Март 2015 г.
Фото С.Р. Курмановой

Основанный в 1991 г. Лисаковский музей первоначально функционировал в качестве отдела
Костанайского областного историко-краеведческого музея. В 1999 г. музею был присвоен статус
самостоятельного учреждения. Тогда же он и получил свое современное название. Музей неоднократно
переселялся в разные помещения: первоначально он располагался в здании ТОО «Оркен», затем детского
сада «Улыбка». В 2013 г. музей переехал на свое нынешнее место – здание Городского центра культуры
и спорта. Площадь музея, находящегося в собственности Управления культуры акимата Костанайской
области, составляет 427, 1 кв. м. На сегодняшний день в его фондах сосредоточено свыше 16,5 тыс.
единиц хранения. Из них основной фонд музея насчитывает 12 934 единиц хранения, фонд научновспомогательных материалов – 3 592 единиц хранения [1].
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Исследование выполнено при финансовой поддержке КН МОН РК в рамках научно-исследовательского проекта
«Современные этнокультурные процессы в Казахстане (на примере немецкой диаспоры)», проект № 3600/ГФ4.

Рисунок 2 — Фрагмент немецкой экспозиции. Март 2015 г.
Фото С.Р. Курмановой

Первые немецкие коллекции музея формировались в ходе целенаправленного изучения, начиная с 1995 г., в
период массовой эмиграции немцев в Германию. Немецкое собрание музея формировалось преимущественно
в ходе экспедиционных работ. Большую роль в формировании коллекций сыграла Усманова Эмма Радиковна –
научный сотрудник Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова, куратор Лисаковского
музея. Под ее руководством в 1994 – 1995 гг. был осуществлен сбор предметов музейного значения в ходе
экспедиционных исследований в немецкие села Нелюбинка и Мариинка Костанайской области.
Благодаря активной деятельности Жиляевой Натальи Евгеньевны, работавшей сначала в качестве
заведующей Лисаковского отдела Кустанайского областного историко-краеведческого музея, а затем с 1992
по 2015 гг. – директора Лисаковского музея истории и культуры Верхнего Притоболья музейные фонды
пополнились богатейшими коллекциями.
Еще одним способом комплектования фондов Лисаковского музея является работа с дарителями. Первая
немецкая коллекция поступила в дар музею 26 апреля 1993 г. от г-ки Ангелины Классен, жительницы г.
Лисаковск Костанайской области (Акт № 15 от 26.04.1993 г.). Коллекция насчитывает семь предметов
и включает в себя два полотенца, салфетку, венок из рыбьей чешуи, две бутоньерки, фотоиллюстрации и
пасхальную открытку. Первый предмет коллекции – полотенце с вышивкой, был зарегистрирован в Книге
поступлений (КП № 74-1) и Инвентарной описи (№ ТН 55). Полотенце изготовлено самим дарителем,
Классен (Пауль) Ангелиной Корнеевной, уроженкой Саратовской области протестантского вероисповедания
(меннониты). Отличительной особенностью этого предмета является надпись «Reinlichkeit der Kuchen Zierde»,
что означает «Чистота – украшение кухни». Полотенце имеет хорошую сохранность [2].

Рисунок 3 — Полотенце с вышивкой – первый предмет немецкой коллекции.
Из фондов ЛМИК. Март 2015 г. Фото С.Р. Курмановой
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Старинные вещи датируются концом XVIII в. Самый ранний из них – Заключительная книга молитв и
благодарений для евангелических обществ, вышедшая в 1786 г. Это книги, привезенные из основной зоны
проживания – Германии. Большая часть предметов относится к 1940 – 1970 гг. [3, 47].
Немецкое собрание состоит из вещевой коллекции и коллекции книг, рукописей, фотографий и
иллюстраций. Собрание скомплектовано преимущественно из предметов крестьянского быта, отражающих
характер традиционных занятий немцев, каковым является скотоводство. Так, Н. Жиляева отмечает: «В
музейной коллекции насчитывается 8 маслобоек различных форм, форма для продажи масла объемом 400
г. (фунт, фунтница). Домашняя утварь представлена прялками-лежаками, столярными инструментами,
рубелями, коромыслами, газетницами, игольницами» [4, 12].

Рисунок 4 — Фунтница – форма для продажи масла объемом 400 г.
Из фондов ЛМИК. Март 2015 г. Фото С.Р. Курмановой

Основу вещевой коллекции составляют предметы женского рукоделия, посуда и утварь, предметы
религиозного культа. Предметы рукоделия были представлены полотенцами, салфетками, постельными
принадлежностями и панно.
Из предметов религиозного культа ярко выраженной этнической спецификой обладают шпрухи –
панно с религиозно-нравственными изречениями. Их в музее насчитывается 11. Изучением шпрухов,
их классификацией занимается Ю.П. Буданова, заместитель директора по научной работе Лисаковского
музея. По мнению автора, «основную часть коллекции составляют шпрухи, бытовавшие в семьях немцев,
депортированных в Казахстан и проживавших на территории Карагандинской и Кустанайской областей в
1950–1970-е годы. Поступили предметы в музей в 1990-е годы» [5, 24].
Немногочисленна коллекция предметов интерьера – диван, комод и колыбель.

Рисунок 5 — Деревянный диван (шлафбанк)
Из фондов ЛМИК.
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В целом немецкие коллекции Лисаковского музея дают представление о предметном мире немцев
Казахстана, демонстрируя этническое своеобразие народа и раскрывая его традиционный мир. Музейное
коллекционирование предметов относится к середине 1990-х гг. и связано с периодом массовой эмиграции
немцев в Германию. Фонды музея формировались в ходе экспедиций, а также в результате работы с
дарителями. В музее в большом количестве представлены памятники, характеризующие культуру потребления
и жизнеобеспечения: одежда, жилище, утварь, транспортные средства. Немецкие коллекции музея имеют
непреходящую ценность, позволяя воссоздать «этнический портрет» немецкого народа.
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Мақалада Қазақстандағы немістердің мәдени мұрасын көрсететін, жоғарғы Тобыл тарихы мен мәдениетінің Лисаков
мұражайының этнографиялық коллекцияларына арналған. Неміс мұражай коллекцияларын жинақтау тарихынан басқа,
оларға жалпы талдау келтіріліп, жеке мұражай заттары толығырақ қарастырылады. Иллюстрациялық материалдармен
қатар, аталмыш жинақтар топтамасы неміс халқының материалдық және рухани мәдениетінің түрлі салалары бойынша
ақпарат береді. Ұсынылған мақалада негізінен немістердің дәстүрлі шаруашылық өмірінің субъектілері мен өмір сүру
табиғатын көрсететін жайттар туралы сөз етіледі.
Түйін создер: этнографиялық коллекциялар, немістер, мұражай жинақтамасы, Лисаков мұражайы, Жоғарғы
Тобыл.
The article is devoted to the ethnographic collections of the Lisakovsk Museum of History and Culture of the Upper Prıtobolye
reflecting the cultural heritage of the Germans in Kazakhstan. In addition to the history of collecting German museum collections,
their general analysis is given and individual museum items are examined in more detail. Together with the illustrative material
presented in the work, these collections give information about different spheres of material and spiritual culture of the German
people. The proposed article deals primarily with subjects of peasant life that reflect the nature of the traditional occupation of
the Germans.
Key words: ethnographic collections, the Germans, the museum collection, the Lisakovskii Museum, the Upper Pritobol’e
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XIX ҒАСЫР ЖАЗБА ДЕРЕККӨЗДЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН:
ЭТНОАРХЕОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАРДЫҢ ТОЛЫҚМӘТІНДІ ДЕРЕКҚОРЫ
Мақалада, ХІХ ғ. жазба дереккөздеріндегі Қазақстанның этноархеологиялық ақпараттық ресурстарының
электрондық каталогы мен толықмәтінді деректер базасын құру қарастырылған. Жаңа ақпараттық «бұлттық»
технологиялардың сервистік қызметтері негізінде қажетті мәліметтерді жедел іздестіріп табу, тиісті деректерді
сәйкесінше өңдеу және оларға қашықтықтан қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша виртуалдық орта
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қалыптастырылған. Жасақталған электрондық каталог пен дербес дерекқордағы этноархеологиялық ақпараттық
ресурстар Қазақстанның сол бір өткен дәуірде қалыптасқан жағдайдың ерекшеліктерінің түрлі аспектілерін әр
қырынан қарастырып талдауға, релефті реконструкциялауға және олардың қалыптасу үдерісіндегі элементтерінің
тарихын болжамдауға және бағамдауға мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: ХІХ ғ. жазба дереккөздері; мәдени мұра; этноархеологиялық ақпараттық ресурстар; электрондық
коллекциялар мен каталогтар; толықмәтінді деректер базасы.

Жаһандық ғаламдану үдерісінің етек жайып кеңеюі барысындағы заманауи ақпараттық технологиялар
мен телекоммуникациялық құрылымдардың өріс алып дамуының нәтижеінде, білім берудегі халықаралық
талаптардың күшеюіне байланысты Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Ұлтымыздың әлеуетін оятуға және жүзеге
асыруға жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет», - деп барлық білім беру жүйесінің қарқынды
дамуына, ертеңгі болашағына тұғыр боларлық міндет жүктеді Сол міндетті жүзеге асыру барысында,
бүгінгі күндегі университет ғылыми кітапханаларын қазіргі заман талаптарына сай ұйымдастыру,
автоматтандырылған кітапхана жүйелеріндегі ақпараттық ресурстардың электрондық коллекцияларын
жаңа ақпараттық технологиялар негізінде интеграциялау және кооперациялау үдерістері - білім беру
жүйесінің өзекті мәселелері саналады.
Солардың қатарында - жақын және алыс шет ел кітапханалары мен мұрағаттары қорларында сақталған
жазбаша дерек көздеріндегі Қазақстан мәдени мұрасына тиісті тарихи-этноархеологиялық ақпараттық
ресурстар көптеп кездеседі. Этноархеологиялық-мәдени мұраларды сақтау және оларды қорғау мәселесін түбегейлі шешудің бірден-бір сара жолы - оларды сандық форматтағы нұсқаға түсіру қажет. Себебі, өткен ғасырлардан қалған көптеген құжаттар уақыт өте келе тозығы жетіп деформацияға және тағы басқа да зақымдарға
ұшырап жарамсыз болып қалады. Сондықтан, сирек кездесетін тарихи құжаттар мен қолжазбаларды
электрондық сандық форматтағы нұсқаға түсіру және заманауи ақпараттық технологиялар көмегімен
виртуалды ақпараттық орталарды жасақтау арқылы айналымға қосу, яғни қажет деп табылған зерттеулерге
технологиялық алғышарттарды қалыптастыру, бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.
Түркістан өлкесінің бүгінгі күндегі Қазақстандық бөлігінің өткен шағы туралы өте сирек құнды
тарихи-мәдени дереккөздер мен материалдар топтамасын өзіне жинақтаған дербес арнайы мәліметтер
базасын құру, жаңа ақпараттық технологияларды қолдану барысында жүргізілетін ғылыми зерттеулердің
деңгейін арттыруға сеп болады. Сонымен қатар, өлкемізге тиісті тарихи-мәдени мұраларымызды жинақтап
бірізділендіруге, оларды жүйелеп талдау негізінде орындалатын ғылыми-зерттеу жұмыстарын тиімді
үйлестіріп, тұтынушыларға сол бір өткен заман дәіріндегі тарихи-мәдени мұраларымыз туралы ақпараттық
ресурстарға қолжетімділік рұқсатын ұсынуға мүмкіндік береді.
Бұл бағыттағы алдын ала өткізілген зерттеулерге жасалған ретроспективалық шолулардың нәтижелері
көрсеткендей, Түркістан өлкесінің халықтарының мәдени мұрасы болып есептелетін, ішінде бірегей және
толық мәтінді ақпараттық деректерге негізделген материалдар келтірілген ХІХ ғасыр жазбаша дереккөздері посткеңестік кеңістік, жақын және алыс шет елдердің кітапханалары мен мұрағаттарында сақталған.
Бір-бірінен уақыт өтімі мен міндеттері жағынан алшақ осы бір тарихи-мәдени танымдық коллекцияларды
зерттеу, ХІХ ғасыр жазбаша дерек көздеріндегі Түркістан өлкесініңхалықтарының мәдени мұраларына тиісті
түрлі аспектілерін әр қырынан талдап, оларды саралауға мүмкіндік береді. Осы көріністерді салыстыру
барысында Түркістан өлкесіндегі Қазақстандық ерекшеліктерді анағұрлым бедерлі түрде жаңғыртып, сол бір
өткен кезеңдердегі қалыптасқан жағдайдың жазбаша дереккөздердегі сирек кездесетін мәдени мұралардың
этноархеологиялық құрылымдық элементтерінің тарихын саралап аңғаруға болады. Солардың қатарында
ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан және Орталық Азияның басқа да елдері туралы
жарияланған құжаттар мен фотосуреттердің көшірмелерінен жинақталған құнды ақпараттар мазмұндалған
«Түркістан жинағы» мен «Түркістан альбомы» аталады.
“Түркістан альбомы”, Түркістан генерал губернаторының жобасы бойынша, 1871-1872 жылдары
Санкт-Петербург университетінің шығыс тілдері факультетінің түлегі А.Кун тарпынан құрастырылған [1].
Мұнда отаршылдықтың қасірет қамытын киген Түркістан өңіріндегі қазақ жұртының тыныс-тіршілігі, өмір
сүру үлгісі, Сырдария аймағындағы көне қалалар, мазарлар, Ахмет Ясауи кесенесіндегі жәдігерлер өз бояу-өрнегімен берілген. Альбомда, Бүкіл түркі жұртының алтын бесігі аталған киелі Түркістан өлкесінде ХІХ
ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген Ұлы Түркі Елінің бір бөлігі - қазақ даласы тарихының жаңа беттері
ашылады. “Түркістан альбомы” атты кітап-альбомда туған жердің тарихы мен мәдениетін қадірлей білетін
баршаға ұмытылмас бағалы сыйлық болатындай, берер тағылымы, көрсетер үлгісі бөлек суреттерден тұрады.
А.Левшин, И.Андреев, Ф.Ратцель секілді Түркістан аймағын, қазақ халқын жан-жақты зерттеп зерделеген,
соның нәтижесінде арттарына мол мұра қалдырған ғалымдар мақалалары альбомда үш тілде қатар берілген.
Онда қазақтың салт-дәстүрі, әдеп-ғұрпы, ел мен жер атаулары туралы жазғандары көп жайдан хабардар
етеді. Әсіресе, қазақ халқының өмір ерекшелігі тайға таңба басқандай анық көрініс тапқан. Алуан түрлі
суреттерден ұлтымыздың сол дәуірдегі түр-түсінен, киім киісінен, қазақтың қараша үйінен оның ішіндегі
жасауларынан, ұлттық үлгілерінен, өмір сүру дағдыларынан сыр шертеді. Әсіресе Қожа Ахмет Ясауи
271

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
бабамыздың кесенесіндегі алуан түрлі жәдігерлер, бұйымдар әдемі бейнеленген. Жалпы, бұл альбом арқылы
бүгінгі өркениетті дамуымызға сондай қилы кезеңдерден өтіп барып жеткенімізді бағамдауға мүмкіндік
беретін рухани дүниеміздің көне құндылықтарының бірі екендігі анық.
Біз үшін, әлбетте, қазан төңкерісіне дейінгі Түркістан өлкесінің түркілерінің XIX ғасыр жазбаша
дереккөздеріндегі тарихи-мәдени ресурстарға арналып жазылған кітаптар, мақалалар, жазбалар, карталар,
кестелер мен суреттердің топтамасы келтірілген «Түркістан жинағы» [2] көбірек қызығушылық тудырады.
Онда, көптеген саяхаттар мен экспедиция материалдарында, өлкенің табиғи жағдайлары туралы ғана емес,
сонымен бірге оның тарихы, экономикасы, этнографиясы, археологиясы, құқықтары, статитикасы жөнінде
шын мәніндегі (жолжазба, очерк, есеп формасындағы) қызықты мәліметтер келтірілген.
Жинақта Түркістан өлкесінің, қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанның жекелеген бөліктерінің тарихы,
қазақ хандары мен сұлтандары туралы материалдар; Түркістан өлкесінің Ресейге қосылуына, Бұқара,
Хиуа және Қоқан (мұнда Бұқара әмірлігіне, Хиуа хандығына және т.б. бағынышты осы Түркістан өлкесінің
иеліктерінде өмір сүрген қазақтар туралы мәліметтер де аз емес) хандықтарына қарсы әскери әрекеттердің
жеңісіне арналған кітаптар мен мақалалар бойынша біршама материалдар ұсынылған. Әр түрлі тарихи
басқыштардағы қазақ даласының әкімшілік құрылыстары, Жетісу қалалары тарихы, қазақ даласына енгізілген
басқару туралы Ережелерге қарсы туындаған қазақтар арасындағы толқулар келтірілген.
Сонымен қатар, қоныс аударушылар мәселесі бойынша көптеген материалдар бар: қоныс аударушылардың
тарихы мен олардың көшіп-қону барысы, қоныс аударылған орыстардың экономикалық жағдайлары;
орыс шаруаларын қоныстандыруға қажетті жердің мүмкіндігінше мол қорын табу және олардың егіншілік
үшін жарамдылығын анықтау, қазақтардың жер пайдалану нормаларын белгілеу, осылардың нәтижесінде
қазақтардың «артық жерінің» көлемін анықтап, онан қоныс аудару қорын құру туралы да деректер келтірілген.
Сонымен қатар, көшпелі қазақтардың жекелеген рулары, олардың таралуы және рулық өзара қарымқатынастардың шекаралары жайлы жазылған авторлардың жұмыстары да үлкен қызығушылық тудырады.
«Жинаққа» көптеген зерттеушілер мен ғалымдардың кеңінен белгілі жұмыстарын, ағымдағы оқиғалар
туралы көптеген түсініктеме берушілердің әр түрлі жазбалары мен мақалаларын кіргізе отырып, В.И.Межов
және оның ізбасарлары Түркістан өлкесіндегі халықтардың тарихы, тұрмыс-тіршілігі мен өнегелі істері, түрлі
салт-дәстүрлері мен әдет- ғұрыптары (үйлену, кісіні жерлеу) туралы мол мәліметтерді, жоқтау мәтіндерін,
ұлттық ойындарының мазмұнын ашатын ойын аттарына барынша кең кескіндеме жасап шығарған.
«Жинақта» қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстанның сот құрылысы, қарапайым және жер-су мәселелерінің
құқықтары жайлы статистика, жекелеген облыстардың ауылшаруашылығы туралы және демографиялық
мәліметтер мен статистикалар жөніндегі жұмыстар да ендірілген. Мұнда тарихшылар үшін республиканың
халық шаруашылығы туралы да көптеген қызықты материалдар бар. Онда жергілікті халықтың және де
басқа жақтан қоныс аударған тұрғындардың жер және мал шаруашылықтарының жағдайын көрсететін
материалдар кездеседі. Жергілікті билік тарапынан көрсетілген қысымдармен бірге, сондай-ақ, көршілес
Ресеймен пошталық, телеграфтық байланыстар орнату, жол қатынастары мен өлкенің су шаруашылығын
реттеуге бағытталған кейбір іс-шаралар да келтірілген.
Қазан төңкерісіне дейінгі Қазақстан өнеркәсібі тек қана жекелеген аз ғана иеленуші топтар арқылы
көрініс табатыны белгілі. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдейтін кішігірім зауыттар ғана болған.
Табиғи ресурстарға өте бай өлкенің тау-кен өнеркәсібін пайдалануға, Түркістан-Сібір темір жолы құрылысын
жобалауға қатысты деректер де келтірілген. Сонымен қатар, жинақта өлкенің медициналық қызметі мен
халыққа білім беру саласының жағдайын көрсететін материалдар да баршылық.
Төңкеріске дейінгі зерттеушілердің көп томдығында біз үшін тарихи үлкен маңызы бар карталардың орын
алғандығы да қуантады. Бұл тарихи, геологиялық, археологиялық, этноархеологиялық карталар, қазақтардың
жерін пайдалану картасы, Түркістан өлкесіндегі елдердің және олардың жекелеген бөліктерінің, оның ішінде
Қазақстанның картасы. Библиограф мамандар түсіндірмелерімен берілген суреттер, өлкенің өмірін, әр түрлі
жақтарынан ашады: Шымкент қаласының, Ембі бекінісінің, Түркістанның және т.б. сол сияқты пейзаж
болмысыменен жазылған суреттемелер келтірілген. Жекелеген тұрмыстық құралдар - үй жихаздары, ат
әбзелдері, күймелі арба, киіз үй жабдықтары. Портреттік топтар - қазақтардың жерленген адамдар басына
орнатқан сағаналары, кесенелері, балбал тастар мен жерлеу рәсімдеріне қатысты құрылыстар және т.б. с.с.
сипаттамалар бар.
«Түркістан жинағына» енгізілген шет елдік зерттеушілердің шығармалары мен ғылыми әдебиеттеріндегі
материалдарға жасалған шолулар көрсеткеніндей, Түркістанның далалы өлкесінде болған шетелдік
саяхатшылардың жазбалары орын алған [3]. Бәрінен бұрын, бұл жұмыстар жолжазбалық сипатқа ие болып,
ондағы тарихи, этноархеологиялық және статистикалық мәліметтер бірқатар географиялық суреттемелермен
жанамалай келтірілген. Кейбір кітаптар мен мақалалар жеке (климаты, ауа райы, жануарлар әлемі және т.б.)
мәселелерге арналып жазылған. Жинақта біздің отандастарымыздың шет тіліне аударылған еңбектер де кездеседі.
Жинақта Қазақстанның мәдени мұрасына қатысты ақпараттық құжаттарға негізделген археологиялық
материалдар да келтірілген. «Түркістан жинағына» енген ақпараттық құжаттарда Жетісу облысының
Верный, Пішпек уездері мен Сырдария облысының Әулие ата, Шымкент, Перовск уездері (қазіргі Қазақстан
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Республикасының Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда областары мен Қырғыз Республикасы
солтүстік бөлігі) жерінде орналасқан археологиялық ескерткіштер жайлы деректер кездеседі [4].
Жинақ материалдарын зерттей отырып, біз өлкенің өміріндегі қалыптасқан жағдайды - әлеуметтік-экономикалық даму жағдайынан бастап өндірістік күшіне, бай ресурстарына дейінгі ахуалын, бұрын болып өткен
тарихи зерттеулерін, тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптары мен өнегелі істерін көз алдымызға
елестетіп, қайта қалпына келтіруге болады. Сонымен қатар, Н. Маев, Н.М. Пржевальский, И.В. Мушкетов,
Н.А. Северцов, В.Ф. Ошанин, А.П. Федченко және т.б. сол сияқты аса көрнекті географ, этнограф және
тарихшыларының зерттеу еңбектерімен, ғылыми экспедициялық жазбаларымен танысуға болады.
Сондықтан, Түркістан өлкесінің XIX ғасыр жазбаша дереккөздеріндегі ақпараттық ресурстардың
толықмәтінді электрондық нұсқалары негізінде электрондық коллекциялар құру мүмкіндігін беретін
бағдарламалық кешендерді пайдаланып жасалатын арнайы мамандандырылған толықмәтінді мәліметтер
базасын заманауи ақпараттық технологиялар негізінде қалыптастыру, бүгінгі күндегі актуалды мәселелер
қатарында болып, нағыз шынайы қызығушылық туындауда екендігін атап өтуге болады.

Бүгінгі күндегі қалыптасқан жағдайда, бұл құндылықтарды іргелі түрде зерттеу үшін мүмкіндіктер
жеткілікті, яғни оларды жүйелеп бірізділендіру және каталогтандыру үшін қажет болған материалдардың
сандық форматтағы нұсқалары бар. Мұндай түрдегі мәліметтердің үлкен қорлары, қайта өңдеу мен
жүйелі талдауды қажет етеді және оларды халық игілігіне пайдалану үшін, тұтынушыларға ыңғайлы
түрде ұсыну керек.
Бірақ, бұл аталмыш жинақтағы ақпараттық деректер мен материал түрілерінің сан алуандылығы мен
көлемділігінің және құрылымдық кейіптерінің ретсіздігі соншалықты, оларды зерттеу үшін қолданыстағы
дәстүрлі әдістер мен құрал-саймандардан пайдалану жеткіліксіз. Қажетті релевантты материалдарды жедел
түрде іздестіріп тауып, оларды сәйкестерінше өңдеу, саралау және жүйелі түрде талдау жүргізіп құрылымдау
негізінде қалыптастырылған электрондық ресурстардан жасақталған кітапханалардан пайдалану үшін
корпоративтік жүйелер мен желілер торабында жұмыс жасай алатын заманауи ақпараттық технологияларға
негізделген бағдарламалық кешендер қажет.
Корпоративті кітапхана жүйесі мен желілерін жобалауды жүзеге асырудың ерекше айқындалған
бағыттар мен тәсілдерінің ерекшеліктерін шартты түрде екіге бөліп - корпоративтік каталогтау жүйесі және
кітапханалық жүйелер мен желілер ретінде қарастыруға болады. Оларды жобалау, іске асыру үдерістері бір жағынан автоматтандырылған жүйелерді жасаудың жалпы тәртібіне бағындырылған болса, ал екінші
жағынан өзіндік заманауи дербес ерекшеліктермен сипатталады [5].
Корпоративті каталогтау жүйелерін жасаудың негізгі мақсаты: жаңа ақпараттық технологиялардың
автономды дербес жұмыс істеу жағдайында едәуір қомақты және әрдайым тұрақты өсу ағысына бейім
болатын каталогтандырудың шығындарын қысқарту; электрондық каталогтарды ақпараттық (формат саны)
және лингвистикалық өзара ықпалдастығын әрі кітапханалық ресурстарға толыққанды ену мүмкіндігі үшін,
кітапханалық мәліметтер базасын (бір ел аумағында немесе әлемдік қауымдастықта тұтастай біріктіретін)
қамтамасыз ету; түпнұсқа құжаттарды сипаттап жазу, библиографиялық жоғарғы сапасын қамтамасыз ету;
осы қызметке қатысудан (салалар бойынша) нақты табыс табудың қаражат көздеріне айналдыру. Осы бағытты
табысты жүзеге асырудың әлемдік кітапханалық тәжірибедегі көрнекті мысалдарының бірі OCLC (Online
Computer Library Center) корпорациясы саналады [6].
Корпоративті кітапханалық жүйе мен желілер - әкімшілік және шаруашылық өзара тәуелсіз кітапханалардың
қызметтік мақсаттарына бірлесе қол жеткізу үшін, әсіресе тұтынушыларға кітапханалық-ақпараттық қызмет
көрсетудің сапасын дамыту мақсатына байланысты, өз еріктерімен бірлесуі түсініледі. Бұл жағдайда, бірлесе
отырып ортақ кітапханалық-ақпараттық ресурс коллекцияларын жасау және оларды қолдану, сонымен қатар,
аз таралымды әдебиеттер мен баспалық өнімдерді корпоративтік каталогтау қолға алынады. Корпорацияның
бұл түрінің ерекшелігі ретінде, олар арасындағы ақылы міндеттемелердің болмауын атап көрсетуге болады.
Қазіргі таңда, ғаламтор желісінің инфрақұрылымдары мен ондағы қолданыстағы заманауи ақпараттық
технологиялар негізінде жасақталған электрондық каталогтар мен толықмәтінді деректер базасындағы
ақпараттық ресурстарды жедел іздестіріп табу, сұрыпталған тиісті деректерді қайта өңдеу және оларға
қашықтықтан қолжетімділік рұқсатының қамтамасыз етілу мүмкіндіктері бар виртуалдық орталар
қалыптасуда. Виртуалды орталар пайдаланушылар үшін басқадай жолмен алынуы мүмкін болмаған (немесе
өте қымбат) көптеген ақпарат кеңістігіне жол ашуда. Әр түрлі типтегі желілерді біріктіре отырып, қазіргі
таңда жасақталған және қолданыстағы электрондық коллекциялардағы деректерді дербес іздестіру үдерісінің
ерекшеліктерін ескеру мүмкіндігі бар динамикалық ақпарат дерек көздеріне айналуда [7].
Осы орайда, ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2015-2017 жж. арналған гранттық
қаржыландыру бойынша «Орталық Азия түркілерінің XIX ғасыр жазба дерек көздеріндегі мәдени мұрасының виртуалды кітапханасы» тақырыбы бойынша (Ғылыми жоба жетекшісі - доцент Э.Е. Альжанова) Ахмет
Ясауи атындағы университет қабырғасында жүргізілген ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерін атап
өтуге болады. Жобаның орындалу барысында қол жеткізілген арнайыландырылған дербес электрондық
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каталог пен дерекқорды толтыру үшін әзірленген ақпараттық ресурстардың электрондық коллекциялары
мен бағдарламалық кешеннің бастапқа нұсқасы, аталмыш бағдарламаның нақты іске асырылу барысында
жасалған байсалды қадамдардың бірі болып саналады.
Университет қабырғасында орындалған ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша «Түркістан жинағы»
топтамасындағы ақпараттық құжаттарға негізделген материалдар бойынша жүргізілген зерттеу
жұмыстарының алғашқы нәтижелері –
Қазақстанның мәдени мұрасына қатысты тарих, этнография және археология салалары бойынша
іріктеліп алынған және тиісті рубрикаларға жүйеленіп бөлінген ақпараттық ресурстардан тұрады. Бұл
арнайы жасақталған дербес электрондық коллекциялардың тарих, археология және этнография бойынша
толықмәтінді құжаттары, cәйкесінше төменде көрсетілген: (https://vadi.sk/d/6svDDFOpoRNCC), (https://vadi.
sk/d/PNoZd6g0nu6Vo), (https://vadi.sk/d/gz6On5zB3DpRsg) уақытша сілтемелер арқылы танысуға болады .
Арнайы жабдықталған дербес электрондық каталогтағы библиографикалық жазбаларға негізделіп
әзірленген этноархеологиялық ақпараттық ресурстардың дереккөздерінің алғашқы нұсқасы, келесі 13-рубрикаға бөлінген «бас тақырыптар» бойынша 351 толықмәтінді құжат дереккөздерінен сомдалған жазбалардан
тұрады: Этнографияның жалпы мәселелері (57); Әдет, ғұрып және салт дәстүрлері (7); Үйлену рәсімдері (9);
Жерлеу рәсімдері (10); Мазараттар және қабір ескерткіштері (14); Нанымдар. Ырымдар. Жоралғылар (17);
Ойындар. Қызықтар Аңшылық(5); Халық ауыз шығырмашылығы (1). Мақал мәтелдер. Афоризмдер. Жұмбақ
жаңылтпаштар (10). Қиссалар. Аңыздар. Хикаялар (15). Ертегілер. Әңгімелер. Мысал мысқылдар (29).
Поэзия. Поэма. Өлеңдер. Музыкалар (11). Археология (39). Негізгі дереккөз құжаттарының толықмәтінді
ақпараттық ресурстары тізімінің 12-шрифте терілген жалпы көлемі 37 беттен тұрады.
Алыстағы шет ел ғалымдарының қазақ этнографиясының арнайы ғылымның бір саласы ретінде
бой көтеруіне үлкен үлес қосқандығы жайлы - А.Вамбери, Г.Миллер, И. Фальк, X.Барданес, И.Фишер,
Ф.И.Базинер, Ю.Скайлер, С.Гедин, Т.Аткинсон, Г.Мозер және т.б. сол сияқты зерттеушілердің ғылыми
еңбектері жайлы мәліметтер [8] дереккөзде келтірілген.
Солардың ішінде, рубрика бойынша ең көлемдісі болған - «этнографияның жалпы мәселелері» бөліміндегі
жалпы саны 57 - толықмәтінді құжат келтірілген. Солардың қатарында әйгілі венгерлік шығыстанушы
және саяхатшы Арминий Вамберидің (Герман Бамбергер) «Түркістан жинағы» топтамасының беттеріндегі
сипатталған дереккөздерге қысқаша шолу жасап, үзінді келтірейік [9, 10].
Арминий Вамбери — 20-дан астам Еуропа және шығыс тілдерін меңгерген венгр түркітанушысы, этнограф және саяхатшы. Вамбери 1863 жылы мұсылман қажы кейпінде Ираннан Орталық Азияға саяхат жасаған.
Бұл сапары туралы жазған еңбектерінде (“Орталық Азияға саяхат”, 1865; “Ежелгі заманнан бүгінге дейінгі
Бұхара немесе Транссаксония тарихы”, 1873 және т.б.) Вамбери XIX ғасырдың 60-жылдарындағы Түркістан
өлкесініңхалықтарының тұрмысы, мәдениеті, тарихы, экономикасы, сол өңірдің географиялық жағдайы
жөнінде құнды мәліметтер берген. Вамберидің шағатай, ұйғыр тілдері, түрік-татар, финн-угор лексикография
жайында шығармаларының ғылыми құндылығы жоғары бағаланады.
Осман мемлекеті паспортын Решит Мырза деген жалған атпен алған Арминий Вамбери, Иран елінде,
қажылықтан елдеріне қайтып бара жатқан Түркістандық (Орта Азиялық) бір топқа қосылады. Өте қиындықта
өткізген бір жылдық сапарынан кейін еліне қайтып, Орта Азиядан алған әсерін жазады.
А. Вамбери Орталық Азияға жасаған саяхатынан жазған естеліктерінде түркі халықтарының
қонаңжайлылыгы туралы былай дейді: «Әлемде түріктердей (бүкіл түркі халықтар) қонақжай, қонақ күтуді
жақсы көретін халық жоқ. Әсіресе түріктердің негізгі отаны болған Орталық Азияда бұл қонақжайлылықты
қалам және тілмен түсіндіру мүмкін емес. Түріктер дүниенің қай жерінде болса да, қандай жағдайда болса
да, дүниенің ең қонақжай халқы».
Саяхат барысында түркі тайпаларының, қажыларды үйлеріне қонаққа шақыру үшін бір- бірімен
таласқандарын, тіпті қан төгілуге де баратындықтан, жеребе суыру әдісімен қонақтарды киіз үйлерге
орналастырып, жанжалдың тоқтатылғанын айтады. Вамбери бұлардың үйінде бір жылға дейін қонақ болып
қалуға болатын мүмкіндігін айтып, ал европалықтардың «қонақжайлылығын», француздардың «Қонақ және
балық үш күннен кейін у болады» деген мақалымен түсіндіреді.
Түркістанда (Орталық Азия) әйелдердің арлы, намысты екенін білдіріп, әйелдер пәктігі жайлы: «Әйелдер
көшеге шыққанда бастарын жауып, жағалы, ұзын киім киетін. Маңызды отбасылардан болған әйелдер, базар
және сауда-саттық сияқты адам көп жүретін жерлерге ешқашан шықпайды. Үйінен шығуға мәжбүр болған
кезде кедей немесе кәрі әйелдер сияқты киініп шығатын, тіпті 18-20 жасар қыздар да өзін танытпау үшін
жақсылап жабынып, кәрілер сияқты аса таяққа сүйеніп қалтырап та жүретін» - деген сияқты тұжырымдарын
да айтып өтеді.
Сонымен қатар, Түрік тайпаларында ақсақал деп аталатын тәжірибелі, қарт кісілер барын, олардың
тайпадағы туындаған мәселелерді әділ шешетіндігін түсіндіріп былай дейді: «Түрік тайпаларында адам өлтіру,
қан төгу, өш алу деген сияқты жағдайлар болмайды. Ондай жағдайлар басқа тайпалармен болған жағдайда
екі жақтың ақсақалдары жиналып түсініспеушілікті шешеді, қабылданған шешімге барлығы мойынсұнады»
- деген тұжырымдарын келтіруге болады.
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Пост кеңестік дәуірі ғалымдардың этноархеологиялық зерттеу материалдары көлемінің ауқымдылығын
атап өту үшін, тек бір ғана атақты этнограф, фольклорист ғалым А.А. Диваевтың зерттеулері мен
этноархеологиялық материалдарынан құрастырылған дереккөз нұсқаларының жалпы саны, кейбір ғылыми
зерттеулерде келтірілгендей, 100-ден астам дереккөзден тұрады деп көрсетіледі [11, 12].
Әбубәкір Ахметжанұлы Диваев (1855 - 1933) - фольклорист және этнограф-ғалым. 1876 ж. Орынборда
кадет корпусын бітіріп, Түркістан әскери губернаторы қарамағында тілмәш болған. 1884 жылы қазақ, өзбек,
қырғыз халқтары ауыз әдебиетін жинауды қолға алған Сырдария генерал-губернаторы Н.И.Гродеков, бұл
жұмысты араб, парсы тiлдерiмен қоса жергілікті халықтың тілін, салт-дәстүрін жетік білген Ә.Диваевқа
тапсырады. Зерттеу материалдарының үлгілерін келешек ұрпақ пен тарих үшін қажетті дүние санаған
Ә.Диваев, жиналған материалдарды орыс тіліне аударып, бастыру арқылы қазақтың көне мәдени мұрасымен
орыс және т.б. сол сияқты батыс халықтарының өкілдерін таныстыруды көздеген.
Бұл тапсырманы орындау үшін Ә.Диваев белгілі түркітанушы В.Н.Наливкин, тарихшы, этнограф
А.Н.Вышнеглярскиймен біріге зерттеу жұмыстарының жоспарын жасайды. Ел аузындағы ертек, аңыз-әңгіме,
батырлар жырын жетік білетін қариялармен пікірлесіп, олардың есітіп білгендерін жазып алып және тиісті
жеріне жіберіп отыратын мұғалім-молдаларды іске тартады.
1833 жылдан бастап Сырдария және Әмудария бойлары мен Хиуа өлкесін, Оңтүстік Қазақстанды аралап,
қазақ халқының ертегілерін, мақал-мәтелдері мен жұмбақтарын, жыр үлгілерін жинап, әдет-ғұрпымен және
тұрмысымен танысады. Ташкенттегі Қазақ ағарту институтында және Орта Азия университетінің шығыс
факультетінде дәріс бере жүріп, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жалғастырады. Жинаған материалдардың бір
тобын Ресей география қоғамының Қазандағы бөлімшесіне жіберумен қатар, 1886 жылы Ташкентте шыға
бастаған “Түркістан уалаяты” газетінде де жариялайды.
1920 жылдан Түркістан Халық ағарту комиссариатының Қырғыз (қазақ) ғылыми комиссиясы мүшесі
ретінде Сырдария, Жетісу облыстарына жасаған экспедицияларды басқарады. Сол экспедиция материалдары
ішінде аңыз, жұмбақ, тақпақтар мен бірге мақал- мәтелдер де, айтыс өлеңдер де көптеп кездеседі
Диваев ғылыммен шұғылданған елу жылдық (1883 - 1933) өмірінде қазақ халқының бесік жырын,
беташарын, құдалық салтын, күлкі-сықақтарын, дастандарын және т.б. с.с. ауыз әдебиетінің құндылықтарын
қамтитын 100-ден аса еңбек жариялаған. Ол, әсіресе, қазақтың эпикалық жырларын («Алпамыс», «Ер
Тарғын», «Қобыланды», «Ер Сайын», «Едіге», «Бекет батыр», «Шора», «Қамбар» және т.б.) жинап, баспаға
әзірлеген. Сырдария қазақтарының өмірінен көлемді этноархеологиялық материалдар жинаған. А.Диваевтың
ғылымға сіңірген еңбегін П.Мелиоранский, В.Бартольд және т.б. ғалымдар жоғары бағалаған.
Сонымен, зерттеулерге жасалған талдау нәтижелерін қорытындылай келе, Түркістан өлкесінің
Қазақстандық бөлігінің тарихы мен мәдениетін зерттеушілер назарына «XIX ғасыр жазба дереккөздеріндегі
Қазақстан: Этноархеологиялық ақпараттық ресурстардың толықмәтінді дерекқоры» электрондық
каталогы мен дербес дерекқорының алғашқы нұсқасының жасалғандығын атап өтуге болады.
Онда нақты қажет болған дереккөздерді жедел іздестіріп табу, сұрыпталған тиісті деректерді қайта өңдеу
арқылы қажетті материалдардың толықмәнді нұсқаларымен танысу және оларды көшіріп алу, қашықтықтан
қолжетімділікті қамтамасыз ету нәтижесінде виртуал ортаны қалыптастыру және пайдаланушылар қауымын
нақты релевантты ақпараттармен қамтамасыз ету бойынша жүйеде тиімді жұмыс жасауды ұйымдастыру
мүмкіндіктері қарастырылған.
Электрондық каталогтағы құжаттардың аннотацияланған библиографиялық көрсеткіштеріндегі
ақпараттық деректерді - олардың тақырыптары, авторлары, пәндік рубрикалары, түйінді сөздері, баспалары,
шыққан жылдары, индекстері және т.б. элементтері бойынша толық өңдеуге болады, яғни жүйе «ашық код»
санатында жасалған. Оқырмандар дербес электронды каталогты пайдалана отырып, кітапхана қорындағы
қазақ, орыс және т.б. шет тілдеріндегі ақпараттық электрондық ресурстарды, олардың тізімдері мен
электрондық нұсқаларын жедел және тиімді түрде іздестіріп тауып, қажетті нұсқаларын көшіріп алу арқылы
нақты толықмәтінді электрондық нұсқаларына қол жеткізе алады.
Арнайы электронды каталог пен дербес дерекқор жасақтаушы бағдарламалық кешеннің алғашқы
нұсқасының қолданыстағы аналогтармен салыстырғанда келесі ерекшеліктерін атап өтуге болады: әмбебап құрылымды библиографиялық ақпарат сипаты (MARC, DUBLIN CORE) халықаралық стандарттарға
бағытталған; соңғы қолданушылар (оқытушылар, ғылыми қызметкерлер және т.б.) арнайы білімсіз ақпарат
көзіндерін (оқулық, мақала және т.б.) енгізуге және сонымен қатар, корпоративтік желіде жұмыс істеуге;
зерттеушілерге электрондық ресурстарға онлайн қолжетімділігін, электрондық каталог арқылы түрлі ақпараттық ресурстардың толық және тиімді іздестірілуіне, зерттелінетін тақырыптың ақпараттылығын арттыруға; археологиялық және этноархеологиялық ақпараттық ресурстар электрондық коллекциялар жасақтауда
автономды режимде және корпоративтік желіде жұмыс істеп, олардың орналасқан жеріне байланыссыз
қажетті ақпараттармен шұғыл қаматамасыз ету мүмкіндіктері қарастырылған.
Зерттеулер барысында алынған нәтижелердің мақсатты тұтынушылары: ғылыми зерттеу және білім
беру мекемелері; электрондық кітапханалардың ғылыми-білімдік ресурстардың мәліметтерінің базасын
жасауға, жетілдіруге және оларды іске асыруға мамандандырылған коммерциялық мекемелер болулары
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мүмкін. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарының ғалымдары мен оқытушылары, PhD-докторанттар
мен магистранттар, студенттер мен білім жүйелеріндегі басқа да қызметкерлер қауымының өкілдерінің
пайдаланушылары болуы мүмкін.
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Рассматриваются вопросы создание электронных каталогов и базы данных полнотекстовых этноархеологических
информационных ресурсов историко-культурного наследия, относящегося современному Казахстану в письменных
источниках XIX века. Сформирована виртуальная среда путем организации оперативного поиска, обработки данных
и дистанционного доступа к необходимым источникам и информационным ресурсам на основе новых технологий. Этнографические информационные ресурсы в электронных каталогах и полнотекстовых базах данных дают возмож-
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ность полноценно проанализировать различные аспекты исторических и этноархеологических ресурсов, рельефнее
реконструировать особенности ситуации и проследить через их историю создания отдельных элементов культурного
наследия того периода Казахстана.
Ключевые слова: Письменные источники XIX века; культурное наследие; этноархеологические информационные
ресурсы; электронная коллекция и каталог; полнотекстовые базы данных.
The questions of creation of electronic catalogs and full-text databases of ethnoarcheologic information resources of the
historical and cultural heritage pertaining to the modern Kazakhstan in written sources of the XIX th century are considered. The
virtual environment through the organization of operational research, data processing and remote access to the necessary sources
and resources on the basis of new technologies is created. Ethnographic information resources in electronic catalogs and full-text
databases give the chance fully analyze different aspects of historical and e ethnoarcheologic resources, vividly reconstruct the
features of the situation and follow through the history of creation the individual elements of the cultural heritage of that period
of Kazakhstan.
Keywords: Written sources of the XIX century; cultural heritage; ethnoarcheologic information resources; electronic
collections; electronic catalog; full-text database;
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ПАТРИОТИЗМ КАК БАЗОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются идеи Президента РК о новом казахстанском патриотизме, его значении
для казахстанского общества, средства, формы и методы воспитательного воздействия в формировании
патриотического сознания.
Ключевые слова: патриотизм, Отечество, идеи, убеждения, традиции, сознание, общество, ценности,
образование, воспитание.
Президент Республики Казахстан в новом стратегическом курсе нашей страны «Казахстан - 2050», отметил: «Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества. Наша главная цель в данном направлении проста и понятна: мы должны сохранить и укрепить
общественное согласие. Это – непреложное условие нашего существования как государства, как общества,
как нации.
Фундамент казахстанского патриотизма – это равноправие всех граждан и их общая ответственность за
честь Родины» [1].
Президент отмечает, что новый казахстанский патриотизм - это прежде всего, высокое чувство любви
наших граждан к своей стране, а также глубокое осознание ими своего гражданского, профессионального и
воинского долга перед своим государством. Сущность казахстанского патриотизма - это сплав идей, убеждений, чувств и действий, направленных на постоянное развитие и процветание нашей страны.
Основными характеристиками нового казахстанского патриотизма как базовой составляющей общественного сознания должны стать: постоянное ощущение связи со своей страной, с жизнью и деятельностью
людей, живущих в этой стране, любовь к своему Отечеству, выраженная в конкретных делах. Кроме того,
чувство гордости за свое Отечество, свой народ, символы государства, моральная ответственность каждого
человека за судьбу казахстанского народа, его современное состояние и будущее.
Необходимость теоретического осмысления и обоснования перспектив социального и духовного развития
казахстанского общества приобретает на современном этапе особенно высокую значимость. История учит,
что любые нововведения, реформы, не подкрепляемые осознанием их необходимости, без мобилизации энергии народного духа, не приводят к ожидаемым результатам.
Патриотизм - явление историческое, продукт, отражение общественных условий жизни. Его сущностью
является основанное на социальных чувствах и идеях положительно-деятельное отношение к Отечеству как
общечеловеческой ценности на определенном этапе развития цивилизации. Обусловленный единством как
материально-практической, так и духовной сторон общественной жизни, патриотизм концентрирует в себе
многие компоненты, жизненно важные для функционирования социума. Многосложность его содержания
проявляется в том, что в нем переплетены эмоционально-чувственные и рациональные элементы, преемственность и новизна, общедемократическое и социально-политическое, национально-этническое и общечеловеческое. Соотношение этих элементов на разных этапах истории разное, поэтому их социальная роль на277
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ходится в органическом единстве с тем обществом, которое обусловливает данное явление духовной жизни.
А поскольку лицо общества постоянно меняется, то и характер, природа патриотизма находится в постоянном
изменении, развитии, постольку нет отечества вообще, нет отечества одинакового во времена и эпохи, нет
абстрактного патриотизма [2].
На современном этапе развития казахстанского общества проблемы патриотического воспитания наполнились качественно новым содержанием. По существу, можно говорить о вызове новой реальности, которая
требует переосмысления ценностных ориентаций личности. Об этом четко заявлено в Послании Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»: «Мир переживает острый мировоззренческий и ценностный кризис. Нам принципиально
важно не втягиваться в этот мировоззренческий дискурс, оберегая наши, проверенные годами ценности» [1].
Известно, что ценность - это устойчивое представление о значимости феноменов человеческого бытия,
возникающее в процессе опосредованных артефактами межсубъектных отношений и проявляющее себя в
духовно-нравственной, культурной и социальной сфере жизнедеятельности человека, группы, общества [3].
Высший уровень иерархии ценностей образуют духовные ценности, фундирующие нормы морали, которые
доминируют в данном обществе.
Патриотические ценности являются весьма устойчивым образованием и не могут изменяться сиюминутно и произвольно. Процесс включения субъекта в систему общественных отношений происходит в течение
всей его жизни. Стержнем духовности личности гражданина-патриота являются его базовые убеждения и
принципы: любовь к тому месту, где родился и вырос, любовь к Отечеству, служение ему, сохранение традиций и обычаев своих предков, знание истории своей страны.
Среди исследователей до сих пор нет единой точки зрения по поводу времени возникновения представлений о патриотизме и отечестве. «Возраст» патриотизма исчисляется тысячелетиями, превышая оседло-земледельческие периоды человеческой жизни. Патриотизм, первоначально возникнув на инстинктивном уровне, сегодня понимается как одна из наиболее значимых духовных ценностей, которая выражает духовное
отношение человека к Родине и связывается с созидательной деятельностью и социальным благополучием,
с гуманизмом, с активной гражданской позицией индивидов, оптимизирующих поведение субъектов в политической, экономической, социальной и духовной сферах. Такой патриотизм включает в себя мировоззрение,
гуманистическим идеалом которого является духовное развитие личности в процессе деятельности в интересах Родины. При этом высшим благом и самоценностью выступает сам человек.
Патриотизм реализуется в различных видах и формах, обусловленных конкретно-историческими условиями.
К видам патриотизма относятся: общегражданский, государственный, этнический, духовно-религиозный, классовый и др. Формы проявления патриотизма могут быть различными и рассматриваться в нескольких аспектах.
Наиболее значимыми являются две формы проявления патриотизма: 1) возвышенно-эмоциональная, характеризующаяся фиксацией определенного, безусловно позитивного, нередко ярко выражаемого отношения к Отечеству, ограничивающегося главным образом уровнем эмоционального отражения, проявлением в абстрактной
форме любви к природе, родному краю, отчему дому и т. д.; 2) деятельная, тесно связана с первой и также
основывается на понимании патриотизма как одного из высших, наиболее значимых чувств. Однако наряду с
эмоциональной стороной в данном случае присутствует и деятельностный момент. Сила патриотического чувства не ограничивается лишь глубиной и возвышенностью любви к Родине, а побуждает человека к активным
конкретным действиям в интересах своей страны.
Патриотические убеждения не могут возникнуть стихийно, их формирование требует систематических и
эффективных усилий и определенных ценностных оснований (детерминант) – культурно-исторических, духовно-нравственных, политико-идеологических и социально-экономических [4].
Культурно-исторические детерминанты заключаются в осознании особенностей казахской культуры, культуры всех народов, населяющих нашу страну. «Казахстан – уникальная страна. В нашем обществе причудливо
объединились и взаимодополняют, взаимоподпитывают друг друга самые разные культурные элементы» [1].
Духовно-нравственные детерминанты реализуются через систему духовных ценностей казахского народа,
которые формировались в контексте евразийского менталитета, испытывая воздействие Востока и Запада и
осуществляя поиск собственного пути развития. «Мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка» [1].
Политико-идеологические детерминанты отражают социальную реальность определенного периода времени. Идеологической доминантой современного казахстанского общества должна быть государственно-патриотическая идеология, синтез общественного самосознания, культуры и духовности. «К 2050 году нам
надо построить такую политическую систему, при которой каждый гражданин Казахстана должен быть твердо уверен в завтрашнем дне, в будущем» [1].
Социально-экономические детерминанты выражаются в том, что патриотическое сознание в своей основе
определяется общественным бытием, основу которого составляет экономическая структура. Если изменяется экономический строй общества, то закономерно трансформируются социальные отношения, политика,
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мораль, право, патриотическое сознание. Эта органическая взаимосвязь проявляется в любом государстве на
зрелом этапе исторического развития. «Граждане доверяют государству только тогда, когда есть перспектива,
есть возможности для развития, личного и профессионального роста» [1].
В процессе становления и формирования патриотического сознания большая роль отводится социальному
идеалу. Социальный идеал как совершенный образ желаемой социальной реальности, выражающий идеи
блага, справедливости, свободы, должен включать в себя гармоничное единство творческого индивидуализма
и разумного коллективизма, солидарности и взаимодействия поколений, просвещенного и сознательного патриотизма. Значение идеала для формирования патриотического сознания заключается в том, что те
высокие цели, которые ставит перед собой личность, стремление к идеалам, осознание того, что их наличие
придает смысл жизни, является условием ее духовности и нравственной устойчивости [5].
Если в скрытых глубинах души человека и зарождается чувство привязанности к своей земле, то для того,
чтобы эта привязанность переросла в осознанную, осмысленную и действенную любовь к родине, необходимо создавать соответствующие условия, способствующие формированию и укреплению подобного чувства.
Именно в этом состоит огромная роль общества: выдвигая новый социальный идеал, соответствующий современным запросам, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимную ответственность общества и личности.
Важно так отрегулировать механизмы взаимосвязи науки, образования, воспитания, органов власти и социальных институтов, чтобы основные задачи, имеющие гражданское значение, находили адекватную оценку в
общественном сознании и получали своевременное решение.
В связи с чем, в образовательной системе нашего государства, патриотизм должен стать основой, фундаментом в работе по формированию личности граждан нашей страны. На основе понимания сущности патриотизма должно осуществляться государственно-правовое воспитание обучающихся, базирующееся на
принципах историзма, опыте и практике жизни народов и выдающихся личностей страны, таких как Бауржан
Момышулы, генерал армии Нурмагамбетов С.К., генерал-майор авиации Бегельдинов Т.Я. и др.
Работа по формированию патриотического сознания обучающихся должна всецело основываться на содержании государственно-патриотического воспитания и обязана рассматриваться в следующих основных
направлениях.
Во-первых, как целенаправленная деятельность, связанная с передачей жизненного опыта от поколения
к поколению. Это и подготовка человека к труду на благо Отечества и формирование личности, способной
любить и защищать свою Родину, отстаивать её интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции своего
народа, ценить культурные ценности. Это также и стремление к обеспечению безопасности личности, общества и государства, готовности к победе в вооруженной борьбе.
Во-вторых, как деятельность по формированию и развитию человека-патриота, гражданина своей страны,
личности с высокими патриотическими убеждениями, чувствами и активными действиями во имя процветания Казахстана, защиты его государственных интересов, психологической готовности и профессиональной
способности защищать его интересы. При этом патриотическое воспитание должно осуществляться в тесном
единстве с воинским, нравственным, эстетическим, физическим и профессиональным воспитанием.
В-третьих, работа по патриотическому воспитанию должна рассматриваться как комплекс целей, задач,
определяемых общечеловеческими, государственно-национальными, профессиональными и личностными
ценностями. Само понятие «патриотизм» должно выступать как важнейшая ценность, которую надо осмыслить, понять и принять к руководству в жизни и деятельности. Все разнообразие наиболее активных форм
воспитательной работы должно использоваться в учебных коллективах для формирования этого чувства.
В-четвертых, работа по патриотическому воспитанию должна быть, прежде всего, саморазвивающейся и
одновременно управляемой системой, включающей в себя многообразие элементов, внутренних устойчивых
связей, касающихся содержания, организации и методики воспитания.
В-пятых, под государственно-патриотическим воспитанием необходимо понимать процесс целенаправленного взаимодействия, воспитательного влияния и воздействия на психологию личности, коллектива, общества. Воспитатели, педагоги всех уровней должны знать психологию личности и психологию коллектива,
с учетом их единства осуществлять патриотическое воспитание, как отдельных обучаемых, так и учебных
коллективов.
С учетом содержания государственно-патриотического воспитания необходимо использовать всё многообразие средств, форм и методов воспитательного воздействия в формировании патриотического сознания
[6]:
1. Общечеловеческие ценности: любовь к стране, любовь к своему народу, личная, общественная и государственная безопасность, моральная ответственность, гуманное отношение к человеку, социальная справедливость.
2. Национально-государственные ценности: традиции, которые сложились на протяжении веков и положительно влияют на процветание государства. Здесь важно учитывать взаимосвязь общегосударственных и
национальных интересов, сохранение ценностей, национальных традиций, способствующих обеспечению
безопасности каждого гражданина, каждого народа и государства в целом.
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3. В патриотическом воспитании велика роль исторического знания, знания прошлого своей страны, своего народа, особенностей его исторического развития. История формирует психологию воинских коллективов,
порождая патриотические чувства и действия военнослужащих.
4. В содержание патриотического воспитания входят и профессиональные ценности. Профессионализм
выражает патриотическую гордость, влияет на сознание, чувства, волю человека. Высокий профессионализм
всегда является показателем уровня культуры в деятельности. Патриотизм, тесно связанный с воинским профессионализмом, традиционно считается гордостью любого народа, государства, общества.
5. В патриотическом воспитании важно учитывать и использовать личностные ценности - то есть качественные характеристики человека, по которым определяется уровень развития патриотизма. Речь идет о
таких ценностях личности, как осознание человеком своего места в жизни, патриотического долга служения
Отечеству, выполнения гражданских, профессиональных обязанностей, любви к своей Родине, к своему народу, готовность выступить на защиту его интересов.
Основные направления воспитательного воздействия заключаются в том, чтобы формировать и развивать
патриотическое самосознание, безграничную любовь к Родине, к своему народу, стремление добросовестно
выполнять гражданский и воинский долг, соблюдать конституционные обязанности.
В соответствии с этим в процессе формирования патриотического сознания можно выделить решение
следующих задач:
1. Проведение государственной политики в осуществлении воспитательной деятельности государственных органов, общественных организаций, профессиональных коллективов, занимающихся формированием
представления о государственном патриотизме гражданина Казахстана и его комплексным воспитанием. Создание в обществе эффективной системы патриотического воспитания, включающей в себя воспитательные
возможности семьи, общеобразовательной и высшей школы, духовных заведений, силовых структур, политических партий, молодежных, спортивных и творческих организаций, средств массовой информации. Формировать и развивать личность, умеющую добиваться поставленной цели, которая сочетает свои интересы с
государственными.
2. Воспитание уважения к закону, нормам общественной жизни. В то же время воспитание социальной,
профессиональной и личной ответственности за происходящее в обществе, государстве, коллективе, проявляющейся в заботе о благополучии страны, обеспечении ее безопасности.
3. Воспитание потребности в освоении национальной культуры, формировании и развитии стремления к
созданию ценностей духовной культуры, обеспечении ее безопасности.
4. Воспитание потребности в труде как первой и важнейшей жизненной необходимости, главному способу
и средству достижения успехов в жизни, целеустремленности во всех сферах жизнедеятельности, гордости за
результаты труда на благо самой личности, народа и государства.
5. Создание нормальных условий для проявления патриотизма, выполнения конституционных прав и обязанностей, гражданского и воинского долга конкретной личностью с учетом государственных интересов.
6. Воспитание желания изучать культуру и заниматься спортом, здорового образа жизни, стремления к
созданию нормальной семьи, продолжению рода, к активной деятельности по борьбе с наркоманией, пьянством и другими явлениями, подрывающими здоровье человека и унижающими его достоинство.
7. Формирование и развитие моральной и психологической готовности к обеспечению личной, общественной и государственной безопасности, защите Отечества, верности своему профессиональному долгу.
Обеспечение личной примерности в проявлении государственного патриотизма руководителями, начальниками, воспитателями всех уровней и рангов.
8. Утверждение в сознании и чувствах воспитуемых социально значимых государственно-патриотических
ценностей, взглядов, убеждений, уважения к положительным традициям прошлого, повышение престижа
воинской службы.
9. Формирование у обучаемых бережного отношения к природным богатствам, к использованию ее недр и
водных ресурсов, воспитание чувства хозяина своей страны, разумного использования их для повышения материального уровня жизни людей, их духовно-нравственного развития, обеспечение безопасности личности,
общества и государства. Использование в интересах патриотического воспитания активных форм, методов и
средств воспитательного воздействия, средств массовой информации - печати, радио, телевидения.
Таким образом, в формировании нового казахстанского патриотизма как основы общественного сознания,
должны принимать участие все государственные органы, политические партии, общественные организации,
средства массовой информации, руководители все уровней. Они должны участвовать в формировании и развитии у молодежи и граждан нашей страны патриотического сознания, чувства любви к своей стране, верности лучшим традициям народа, готовности достойно выполнять свой гражданский и воинский долг.
Литература
1 Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». Астана, Акорда, 14 декабря 2012 года.
280

№ 5 (120) 2017
2 Магомадов Л.А. Социально-философский анализ патриотизма как духовной основы личности. Автореф.
на соискание ученой степени. Краснодар, 2006. – 29 с.
3 Философский словарь // Мирошниченко В.Н., Остапенко Л.В., Шахова Э.В. Москва, 2004. - 560 с.
4 Узгорок М.Ю. Аксиологические основания патриотизма (на материале белорусской духовной культуры).
Автореф. на соискание ученой степени. Гродно, 2011. – 23 с.
5 Климов Е. Профессиональный менталитет и психоэкологическая гипотеза // Общественные науки и
современность. - 2005. - №6. - С.140-150.
6 Теория и практика воспитания военнослужащих: учебное пособие. – М:ВУ, 2005.
References
1 The Address of the President of the Republic of Kazakhstan NA. Nazarbayev “Strategy” Kazakhstan-2050 “: a
new political course of the state”. Astana, Akorda, December 14, 2012.
2 Magomadov L.A. Socio-philosophical analysis of patriotism as the spiritual basis of personality. Author’s
abstract. For a scientific degree. Krasnodar, 2006. - 29 with .
3 Philosophical dictionary // Miroshnichenko VN, Ostapenko LA, Shakhova EV Moscow, 2004. - 560 p.
4 Uzgorkov M.Yu. Axiological foundations of patriotism (on the basis of the Belarusian spiritual culture). Author’s
abstract. For a scientific degree. Grodno, 2011. - 23 with.
5 Klimov E. Professional mentality and psychoecological hypothesis // Social Sciences and Modernity. - 2005. №6. - P.140-150.
6 Theory and practice of education of servicemen: a textbook. - M: VU, 2005.
ҚР Президентінің жаңа қазақстандық патриотизм туралы идеясы, патриоттық сананы қалыптастыруда
тәрбиелік әдістері және формалары, құралдарының ықпалы, оның қазақстандық қоғам үшін маңыздылығы
қарастырылады.
Түйін сөздер: патриотизм, Отан, идея, сенім, дәстүр, сана, қоғам, құндылық, білім, тәрбие.
The ideas of the President of the Republic of Kazakhstan on the new Kazakhstan patriotism, its significance for
the Kazakh society, means, forms and methods of educational influence in the formation of patriotic consciousness
are considered.
Key words: patriotism, Fatherland, ideas, beliefs, traditions, consciousness, society, values, education, upbringing.
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Н.А. НАЗАРБАЕВ – ОСНОВАТЕЛЬ ЕВРАЗИЙСТВА ХХІ ВЕКА
Статья посвящена характеристике развития идей евразийства. Огромная роль принадлежит Президент
РК в дальнем развитии Евразийской инреграции. Идея евразийства приобрела политические и экономические
очертания, которая стала отправной точкой для развития всех последующих интеграционных форм на
постсоветском пространстве.
Ключевые слова: евразийство, Президент РК, этнос, Казахстан, интеграция.
После распада СССР в конце XX века возникла потребность восстановления тесной интеграции. В начале
XXI века идея постсоветской евразийской интеграции и новое евразийство заново получили широкое распространение. У евразийской идеи есть глубокие теоретические корни. Идеи евразийства были впервые сформулированы в среде российской национальной интеллигенции в 20-е годы прошлого столетия. Российское
Евразийство как политическая и философская концепция сформировались в начале ХХ века усилиями таких
выдающихся теоретиков, как Николай Сергеевич Трубецкой, Петр Николаевич Савицкий, Георгий Васильевич Флоровский и другими. Во второй половине XX века почти забытые идеи евразийства были воскрешены
Л.Н. Гумилевым на новой основе.
В течение 70 лет евразийство развивалось как философско-политическое движение, по пути теоретического синтеза основ самосознания и культуры народов Евразии с новыми научными идеями и воззрениями.
Ученые, занимавшиеся разработкой данной идеологии, вовсе не помышляли о ее практическом воплощении.
Поэтому принципиально новым этапом развития евразийских идей стало событие, которое произошло в 1994
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году в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Именно там Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев впервые провозгласил концепцию Евразийского союза и стал главным вдохновителем современного формата евразийской интеграции [1, с.15]
Казахстан — государство, располагающееся в самом центре евразийского континента. Его природа и
ландшафт крайне разнообразны: высокогорья и богатые энергетическими запасами равнины на востоке, суровый климат промышленного севера, плодородные земли юга и, что главное, обширные и засушливые степи
центра. Факт того, что Казахстан — государство, по большей степени «степное», безусловно выступает в
пользу евразийства. Гумилев и многие другие евразийцы приписывают особую роль в этногенезе природному ландшафту и, в частности, – степям. Степные пространства порождают то самое ощущение континента, что столь свойственно кочевым этносам [2, с.27 ].В результате этого чувства народы создают на своих
территориях социополитические структуры, ощущающие свои границы, однако не замыкающиеся на них,
а стремящиеся к их преодолению[3, с. 34]. Степные пространства Казахстана являются силой, способной
объединять и интегрировать. Казахстан является многонациональным государством, на территории которого
проживают представители более 100 национальностей, при этом коренного населения насчитывается около
53,4 % [4,с.45]. К крупным этническим обществам относятся русские (30%), украинцы (3,7%), узбеки (2,5%),
немцы (2,4%), татары (1,7%), уйгуры (1,4%) – Евразийство же обладает той целостностью, что не подавляет
и не ассимилирует уникальность народов, а, напротив, питается её разнообразием [5, с.44].Особенностью
современной Евразии является её этнокультурное богатство и симбиоз элементов западноевропейской, славянской, исламской и тюркской цивилизаций, отношения которых основаны на равных правах на лидерство
и комплиментарности [6, с.77]. Преимуществом концепции евразийства Н.А.Назарбаева является её прагматичность. Президент Казахстана предлагает не просто красивые лозунги, а реальное воплощение идеи [7,с.
33 ]. К одним из совершенных практических шагов относятся: организация ЕвразЭС, ОДКБ, подписание соглашения о Таможенном союзе в составе Белоруссии, Казахстана и России; подписание соглашения о Едином
экономическом пространстве (ЕЭП) в том же составе.
В своем выступлении в МГУ им. М.В.Ломоносова в 1994 году Президент Казахстана Н.А. Назарбаев отмечает, что «Казахстан – уникальное государство в Азии, в котором переплетаются европейские и азиатские
корни. Представители разных народов составляют единство в многообразии. Сочетание разных культур и
традиций позволяет нам впитывать лучшие достижения европейской и азиатской культур, Востока и Запада. Место Казахстана особенное – страна расположена «в сердце евроазиатского материка», волею судьбы
занимая «срединное положение» между Россией и Китаем». «Феномен нашей республики, - подчеркивает
Н.А. Назарбаев, - заключается и в том, что мы являемся одновременно членами и европейских, и азиатских
региональных международных организаций,… мы понимаем суть своего геополитического положения и, более того, готовы к тому, чтобы стать центром по укреплению безопасности» [8]. Впервые в мировой истории
государственный лидер такого масштаба официально призвал не просто к признанию теоретической идеи
евразийства, но и к ее конкретной реализации на межгосударственном уровне. В отличие от ранних евразийцев – Н.С. Трубецкого, П.Н. Савицкого – Президент РКН.А. Назарбаев не просто ученый-мыслитель, а реальный политик, понимающий и чувствующий политические механизмы, современные реалии и тенденции
происходящих событий. Назарбаев Н.А. обладает большим политическим стажем, что придает евразийской
дисциплине, как представляемой им идеологии, дополнительный вес и прикладной характер. Евразийство
Назарбаева Н.А., не принимая империалистическую расстановку сил, предлагает модель равноправия наций
на лидерство, на признание идентичности народов Евразии и добровольную интеграцию. По Гумилеву, территория России-Евразии была объединена четыре раза: скифами (VIIIв. дон.э.–IIв.), гуннами и тюркютами
(434 г. – VI в.), татаро-монголами (1206 – 1368), русскими (1721 – 1991) [9,с.46]. Эти объединения представляются в виде пятиконечной звезды, однако пятый конец остается «свободным». По Назарбаеву, его место
должно занять евразийское объединение: новое, но идеально отвечающее современным политическим, экономическим и социальным требованиям. На наш взгляд, серьезной особенностью Назарбаевской интерпретации евразийства является отход от «антизападничества». Очевидно, что именно недостаточно обоснованные
выступления против западного мира становились причиной осуждения евразийства как идеологии, не отвечающей современным требованиям.
Для Президента РК идеальное евразийство– это не отдаление от Европы, а взаимодействие с ней на новом межгосударственном и межрегиональном уровнях. В Послании 2008 г. Президент Казахстана дал установку на разработку программы «Путь в Европу», направленную на установление соответствия Казахстана
европейским стандартам уровня жизни, развития политических и социальных институтов. Влияние Европы
также находит отражение в том, что большую роль в образовании ЕвразЭС играет опыт ЕС. ЕвразЭС, как и
ЕС, объединяет определенные страны, которые имеют общие интересы в самых разных областях и преследуют общие цели, конечная из которых — достижение высокого уровня жизни в каждом конкретном случае
и развитости государства в целом. Внутри ЕвразЭС, как и в рамках ЕС, есть подразделение -объединения,
занимающиеся развитием по вопросам экономики, социально-культурной политики, военного дела [10,с.65].
Сегодня евразийская идея Н.А. Назарбаева приобрела самые серьезные и конкретные политические очер282
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тания, мощную экономическую платформу и наполнилась реальным содержанием. Следует отметить, что
данная идея стала отправной точкой для развития всех последующих интеграционных форм на постсоветском пространстве и обрела практическое воплощение в таких организациях, как ЕврАзЭС, ШОС, СВМДА.
В своей лекции «К экономике знаний через инновации и образование», прочитанной 26 мая 2006 года в
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Н.А. Назарбаев отмечает: «Евразийская идея как теория была рождена в прошлом
веке. Но уверен, что евразийская идея как практика организации новой жизни будет воплощена в этом веке.
Евразийство – одна из главных идей ХХ века. И вы это сами поймете и увидите. Три кита Евразийской идеи,
практически реализованные по инициативе Казахстана, – это ЕврАзЭС, СВМДА, и ШОС. И это – три разных
практических выражений одного неразрывного Центра, Единой Евразийской Идеи» [11]. Преимуществом
евразийской идеи Н.А. Назарбаева является ее прагматичность. Одним из практических шагов в реализации
идеи евразийства на межгосударственном уровне стала организация Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 года в Астане. Членами
Евразийского экономического сообщества с момента его образования являются пять государств – Казахстан,
Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. С мая 2002 года статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют
Украина и Молдавия, с января 2003 года – Армения.ЕврАзЭС было создано с целью развития экономического
взаимодействия, взаимного развития торговли, эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза и единого экономического пространства, координации действий государств Сообщества при
интеграции в мировую экономику и международную торговую систему. Один из главных векторов деятельности ЕврАзЭС – обеспечение динамичного экономического развития стран Сообщества путем согласования
социально-экономических преобразований при эффективном использовании их экономических потенциалов
в интересах повышения уровня жизни народов.В 2003 году ЕврАзЭС получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.Следующим шагом на пути к интеграции стало образование Таможенного союза с
участием Казахстана, России, Белоруссии. Таможенный союз предполагает отказ от пошлин и иных ограничений во взаимной торговле, а также унификацию правил торговли с третьими странами.
С 1 января 2012 года Казахстан, Россия и Белоруссия создали Единое экономическое пространство (ЕЭП),
которое, по сути, является общим рынком со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
гармонизацией правовых норм, проведением согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной политики.
Развитие ЕврАзЭС, формирование Таможенного союза, создание ЕЭП – прямое свидетельство прогресса
интеграции. Рождение этих форм интеграции было бы невозможным без личного содействия Президента РК
Н.А. Назарбаева.
Идея евразийства Н.А. Назарбаева существенно изменила сложившиеся традиции противостояния западного, евразийского и исламского миров, предложив новый формат по формированию Евразийского пояса
безопасности. Так, для обеспечения безопасности в регионе, по инициативе нашего государства, было создано Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), своеобразный азиатский аналог
ОБСЕ. Н.А. Назарбаев впервые озвучил идею создания СВМДА еще в 1992 году, выступая на 47-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Мир становился многополярным. Однако если интересы западных государств
были защищены в нем системами соглашений о взаимной поддержке и обеспечению безопасности, то страны
азиатского субконтинента выступали, как правило, разрозненно и не могли преодолеть политические, экономические, религиозные, этнические и культурные противоречия. Между тем, потенциал их был колоссален.
Он позволял при объединении усилий решить многие проблемы современности. Евразийская идея современного Казахстана основана также на равноценности всех мировых религий и конфессий. Это нашло подтверждение в деятельности Форума лидеров мировых и традиционных религий, созванного уже дважды в Астане,
по инициативе Президента Н.А. Назарбаева. Диалог ислама и христианства – неотъемлемая часть широкого
европейско-азиатского диалога. В сторону практического евразийства направлены также такие инициативы
Казахстана, как создание Альянса цивилизаций, поддержанный Испанией и Турцией, «Общий мир: прогресс
через разнообразие», предполагающий диалог мусульманских стран и христианских стран Запада. И таких
содержательных параллелей можно обнаружить немало, ведь евразийство с самого начала было направлено
на цивилизационный диалог и предупреждение возможного «столкновения цивилизаций».
В заключение еще раз подчеркнем, что именно Президент РК Н.А. Назарбаев без лишней политической
ангажированности сделал евразийство многосубъектным и тем самым реально вывел евразийскую доктрину в новый контекст. Евразийская доктрина Н.А. Назарбаева — не узкая формула, предполагающая строго
определенный состав участников и закрытые правила игры, а, наоборот, открытая система, открытая цивилизационная карта.
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The article is devoted to the description of the development of Eurasianism ideas. A huge role belongs to the
President of the Republic of Kazakhstan in the long-term development of the Eurasian integration. The idea of
Eurasianism acquired political and economic outlines, which became the starting point for the development of all
subsequent integration forms in the post-Soviet space.
Key words: Eurasianism, President of Kazakhstan, ethnos, Kazakhstan, integration.
Мақалада еуразияшылдық идеяларына талдау жасалған. Еуразиялық интеграцияның дамуында ҚР
Президенті зор рөл атқарады. Еуразияшылдық идеялардың саяси және экономикалық астары бар және
олар посткеңестік кеңістікте келесі барлық интеграциялық байланыстарға өз үлесін қосты.
Кілт сөздер: еуразияшылдық, ҚР Президенті, этнос, Қазақстан, интеграция
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РЕПРЕССИЙ И ДЕПОРТАЦИЙ В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
В статье на основе архивных источников исследуется источники политических репрессий и депортаций народов в
Северный Казахстан. Этот регион был объектом масштабных экспериментов советского государства, обернувшихся
трагедией для многих народов, именно здесь были расположены многие лагеря ГУЛАГа. Источники областных и районных архивов, фото-документы позволяет более комплексно изучить истории региона.

Казахстанские архивы располагают богатейшими материалами по исследуемой теме. Многие документы,
до сегодняшнего дня, не были объектом обстоятельного и специального изучения. Одна из причин - наличие
у них ранее грифа секретности.
С 1997 года активно публикуется часть документальной базы центральных и местных архивов Казахстана
по истории репрессий и депортации. Архив Президента РК постоянно публикует документы о спецпереселенцах. C 1997 года издаются сборники документов, посвященные истории депортации отдельных народов. Среди них, немцы, поляки, чеченцы, ингуши. В сборниках представлены документы таких фондов, как
№708 - Центральный Комитет Коммунистической партии Казахстана, главный партийный орган Казахстана,
контролируещий все вопросы политического и социально-экономического процесса республики. В фонде
имеются основные документы об общем руководстве переселением и хозяйственно-бытовом обустройстве
депортированных народов.
Один из первых сборников был посвящен казахстанским немцам. В книге «Из истории немцев Казахстана
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(1921-1975 гг.)» [1] есть документы о деятельности органов Коммунистической партии Казахстана о депортации и жизни немцев в Казахстане. Особенность сборника заключается, в том, что источники охватывают
период от 1921 до 1975 года. Это связано, с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря
1955 года, по которому немцы не имели права возвращаться в автономию. Поэтому в сборнике можно встретить документы о немецкой газете «Фройншафт», немецких школах республики. Еще один весовый вклад
внес сборник по истории депортации поляков Казахстана. Документы сборника хорошо раскрывают жизнь
спецпереселенцев Акмолинской, Кокшетауской, Павлодарской, Кустанайской областей Северного Казахстана. Некоторые документы для сборника получены из Государственного архива Кокшетауской области.Эти документы раскрывают историю жизни спецпереселенцев Красно-армейского, Зерендинского, Келлеровского
районов. Документы данного сборника представляют механизм приема и размещения немцев в Казахстане.
Документы в сборнике «Из истории поляков в Казахстане (1936-1956 гг.)» [2] разнообразны. Среди них
можно встретить архивные источники о жизни спецпереселенцев-поляков, то есть советских граждан, а также польских подданных в период второй мировой войны и послевоенных лет. Особое внимание уделяется
депортации поляков в 1936 году и выселению поляков из Польши в 40-е годы. В сборнике есть разделы, «Советские граждане польской национальности как объект политических репрессий (1936-1956 гг.)», «Польские
подданные на территории Казахстана (1940-1947 гг.)», «Создание польских воинских формирований (19411944 гг.)», «Воспоминания». Авторы хотели показать отдельно каждый процесс. Но в третьей главе немного
отходят от главной темы. Первый раздел «Советские граждане польской национальности как объект политических репрессий (1936-1956 гг.)» посвящен депортации поляков из Западной Украины в 1936 году. Они в
основном прибыли Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области. Второй раздел «Польские подданные
на территории Казахстана (1940-1947 гг.)» посвящен выселению польских граждан из Польши. Опять же
многие из них отправлены в Северный Казахстан. В сборник располагает некоторыми документами из Государственного архива г.Кокшетау, Государственного архива Северо-Казахстанской области, Государственного
архива Павлодарской области, Государственного архива Кустанайской области, Государственного архива Акмолинской области. Следует отметить, что все документы взяты только из партийных фондов областей.
Документы о чеченцах-ингушах тоже охватывают большой период, начиная от депортации до интеграции
[3]. Итак, в этих трудах собраны все материалы, касающиеся переселения данных народов в нашу республику. Документы содержат сведения о депортации и политических репрессиях против этих народов.
Но самим переселением и обустройством депортируемых народов занимались на местах, то есть в областях республики. Поэтому документы местных архивов крайне важны, для раскрытия данного вопроса. Но
местные архивы Казахстана крайне мало издают сборники документов. Например, архивы северного региона
республики в этом вопросе очень пассивны. Пласт документов о депортации в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Кустанайскую, Кокчетавскую области заслуживает отдельной публикации. Многие документы до
сих пор не введены в научный оборот. И это мешает созданию полного представления о депортации народов
в данный регион.
Среди вышедших в последние годы трудов, посвященных заявленной теме, как наиболее полно охвативший имеющиеся источники, можно отметить сборник документов Карагандинской области [4]. Исторические
материалы, представленные в данном издании и касающиеся переселенных во время Советской власти в Карагандинскую область народов, собраны из всех архивов России и Казахстана. Полноту и целостность сборнику придают рисунки и воспоминания. Авторы достигли поставленной цели. В 1930-е годы Акмолинская
область вошлав состав Карагандинской области, а также Северо-Казахстанская область тоже была отделена
от Карагандинской области. Поэтому, безусловно, документы этого периода представлены в данном сборнике.
В архиве Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества
«Мемориал» сохранились воспоминания и документы спецпереселенцев Казахстана, а также сборники документов подготовленные Государственным Архивом Российской Федерации. Среди источников по Акмолинскому лагерю жен «изменников Родины» есть и документальные сборники [5]. В Москве в 2003 году международное общество “Мемориал” совместно с Ассоциациями жертв незаконной репрессии города Астаны и
Акмолинской области выпустило в свет коллективный труд “Узницы АЛЖИРа” (Список женщин - заключенных Акмолинского и других отделений Карлага). В данной работе были опубликованы списки имен женщин
Акмолинского лагеря жен “изменников Родины”. В этой книге приведены краткие справочники о 7259 заключенных в Карагандинском исправительно-трудовом лагере между 1938-1940 годами.
В Музее и общественном центре имени Андрея Сахарова была составлена база данных под названием
“Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы”. Составителями являются Музей имени Андрея Сахарова и общественный центр “Мир, прогресс, права человека” при поддержке Сахаровского Центра (США), фонда Джексона (США), Агентства США по международному развитию (США). В этом фонде хранятся воспоминания
многих узниц Акмолинского лагеря жен “изменников Родины”.
Приведенные выше воспоминания и мемуары, являются ключевыми источниками. Воспоминания и
мемуары, хоть и являются литературно-художественными произведениями, но все же такие виды источ285
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ников пишутся людьми, пережившими данные события и потому способствуют более глубокому осмыслению исторической ситуации. Особенностью таких источников, является то, что они содержат факты, не
встречающиеся в официальных документах и в этом тоже их ценность.
В северном регионе есть сборник по депортации только Павлодарской области. В изданном по материалам Павлодарского архива в 1997 году сборнике документов «Забвению не подлежит» есть факты по истории
депортации народов [6]. В этом труде представлены сведения о спецпереселенцах, имеющиеся в областном
архиве. Среди них можно встретить и документы советских партийных органов, и написанные руководству
сотрудниками разных уровней докладные записки, другие материалы. Однако сотрудники архива не смогли
опубликовать полностью документы из центральных архивов России и Казахстана о спецпереселенцах, направленных в Павлодарскую область.
Значительный объем информации о переселенцах содержит изданная в России «История сталинского ГУЛАГа». Наиболее солидный объем информации сосредоточен в пятитомном труде «Переселенцы в СССР».
Правомерно и юридически оправданно присутствие в этом собрании сведений о Казахстане, поскольку наша
республика в СССР была одним из самых больших районов, выбранных для переселенцев. В упомянутом
томе встречаются 45 документов, касающиеся нашей республики. Многие из них представляют собой инструкции по управлению организацией, приказы и отчеты. Обстоятельство, на которое следует обратить внимание: большинство опубликованных документов не было использовано отечественными исследователями
переселенческой политики [7].
Среди архивных источников мы отобрали ряд документов, которые раскрывают историю депортации и
спецпереселенцев Казахстана: Документ №27. Циркуляр начальника СПО ОГПУ Г.А.Молчанова о борьбе
с бегством спецпереселенцев и мерах по его предупреждению. 30 апреля 1933 г.; Документ №42. Рапорт
начальника ГУЛАГа М.Д.Бермана наркому внутренних дел СССР Г.Г. Ягоде об окончании приема в трудпоселки кулацких хозяйств, выселенных из Северо-Кавказского края. 26 апреля 1935 г.; Документ №43. Рапорт
помощника начальника ГУЛАГа И.И. Плинера наркому внутренних дел СССР Г.Г. Ягоде о проведении лечебно-профилактических мероприятий в группе трудпоселенцев-чеченцев, переселенных из Северо-Кавказского края в Южный Казахстан, в связи с высокой детской смертностью; Документ №44. Рапорт заместителю
начальника ГУЛАГа Я.Д. Рапопорта наркому внутренних дел СССР Г.Г. Ягоде об окончании приема в трудпоселки кулацкого и антисоветского элемента, выселенного из приграничной полосы Ленинградской области
и Карелии. 11 июня 1935 г.; Документ №45. Докладная записка наркома внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды
заместителю председателя СНК СССР В.Я. Чубарю о плане жилищного и хозяйственно-бытового устройства переселенцев из УССР в Карагандинскую область Казахской ССР. 5 марта 1936 г.; Документ №46. Из
докладной записки заместителя начальника ГУЛАГ И.И. Плинера наркому внутренних дел СССР Н.И. Ежову, заместителям наркома внутренних дел СССР Я.С. Агранову и М.Д. Берману о результатах переселения,
строительства и хозяйственного устройства украинских переселенцев в Казахскую АССР. 29 ноября 1936
г.; Документ №52. Докладная записка наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова председателю СНК СССР
В.М. Молотову о завершении переселения корейцев из Дальневосточного края в Узбекскую и Казахскую ССР.
29 октября 1937 г.; Документ №53. Докладная записка управляющего Сельско- хозяйственным банком СССР
М.В. Выносова заместителю председателя СНК СССР В.Я. Чубарю о финансировании переселения корейцев
в Казахскую и Узбекскую ССР. 15 декабря 1937 года.; Документ №57. Справка о числе трудовых поселков,
количестве трудовых поселенцев и неуставных артелей. Не ранее 1 апреля 1938 г.
Но эти документы не полностью раскрывают нашу тему. Чтобы воссоздать историю депортации нам
пришлось рассмотреть множество архивных документов. Перед нашими архивистами стоит задача издания
подобного рода сборников по каждому региону.
Основными источниками явились документы Государственного архива Акмолинской области и Государственного архива города Астаны. Обратим внимание на то, что Государственный архив Акмолинской области
был организован приказом управления архивами и документацией Акмолинской областной администрации
от 1 июня 1995 года, затем он был переименован в Государственный архив города Астаны. Этой организации
были переданы некоторые фонды из Государственного архива Акмолинской области. Фонды по истории политических репрессий и другие были разделены и соответственнораспределены по двум архивам. Поэтому
нам пришлось сравнивать материалы двух архивов, чтобы исследовать всю историю Акмолинской области.
Прежде всего, нами были изучены материалы Государственного архива Акмолинской области. Данный
архив является одним из крупныхсреди местных архивов Северного Казахстана. В этом архиве обнаружено
очень много новых и интересных документов советского периода. Источники по истории заключенных Акмолинского лагеря «жен изменников» Родины найдены нами как в данном архиве, так и в районных архивах
области.
Рассмотрим фонд «Коллекция документов о жертвах репрессий 30-40-х годов и их родственников. 19912000 гг.» и истрию его формирования. Коллекция документов о жертвах репрессий 30-40 гг. и их родственников начала формироваться в 1991 году в соответствии с решением дирекции Государственного архива от
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17 июня 1991 г. В основном он содержит документы о гражданах и членах их семей, репрессированных и
насильственно переселенных в Казахстан в период массовых репрессий.Это биографические справки о некоторых заключенных исправительно-трудового лагеря Р-17 (Акмолинского отделения Карлага МВД СССР),
ставшего известным под неофициальным названием «АЛЖИР», письма, поступившие в качестве запросов
в Государственный архив Целиноградской области, а также отдельные документы, поступившие в Государственный архив Акмолинской области по вопросам, связанным с реабилитацией граждан, сосланных в область как спецпереселенцы. В описи нами были обнаружены заявления, письма репрессированных и депортированных граждан и их членов семей 1992-1993 годов. Есть воспоминания заключенных Акмолинского
лагеря «жен изменников» Родины Н.Б. Воронковой, Е.В. Безумовой, Г.М. Савчуковой, А.А. Косталевской.
В этих документах описаны все тяжести трудовой жизни в заключении. В фонде укомплектованы справки и
письма депортированных семей: Кислюк из Молдавии, поляков Гурчински, Поповых из Поволжья, Лесик из
Донецка, Ремы из Челябинска. Такие документы встречаются редко в фондах казахстанских архивов и представляют ценность для исследования.
Есть фонды и по теме исправительно-трудовых лагерей на территории Акмолинской области. Например, управление лагеря для военнопленных №330 МВД КазССР, г.Акмолинск (1945-1947 гг., Степнякское
лагерное отделение Министерства юстиции КазССР (1947-1953 гг.), Управление исправительно-трудовых
лагерей и строительства совхозов №154, г. Атбасар (1955-1956 гг.). Управление лагеря для военнопленных
№330 МВД КазССР, г.Акмолинск (1945-1947 гг.). В фонде сохранилась организационные и управленческие
документы лагеря для военнопленных №330 МВД КазССР. Фонд располагает такими материалами: приказы
начальника управления Джезказганского лагеря НКВД №39 для военнопленных; приказы начальника управления лагеря НКВД №330 для военнопленных о мерах улучшения санитарного состояния лагеря; приказы
начальника управления лагеря НКВД №330 для военнопленных об устранении недостатков по режиму и
охране в лагере МВД №330 СССР; справки о состоянии медико-санитарной службы в лагере МВД №330
по состоянию на 1947 год; выписки из протокола бюро райкома КП (б) К Атбасарского райкома; приказы
начальника управления лагеря НКВД №330 для военнопленных по обследованию санитарного состояния
и работы пищеблока. Имеются отдельные документы, раскрывающие следующие проблемы: материальное
обеспечение военнопленных, использования их в работе, обеспечение продуктами, смертность среди военнопленных. Степнякское лагерное отделение Министерства юстиции КазССР (1947-1953 гг.). Документы
фонда полностью описывают структуру лагеря и использование контингента заключенных. Нами обнаружены следующие документы: докладная записка о состоянии отдельного Степнякского лагерьного отделения
«Главспеццветмета» МВД СССР за первый квартал 1949 года; цифровые сведения о составе заключенных,
содержащихся в Степнякском лаготделения МВД по состоянию на 1 января 1948 года; докладная записка о
состоянии отдельного Степнякского лагерьного отделения Главспеццветмета МВД СССР за первый квартал
1949 года; отчет об оперативно-хозяйственной деятельности Степнякского лаготделения МВД СССР за 1950
год. Управление исправительно-трудовых лагерей и строительства совхозов №154, г. Атбасар (1955-1956 гг.).
Здесь имеются документы о структуре лагеря, документы о расположении лагеря и управленческие документы, охрана заключенных, использование их в сельскохозяйсвенных работах. Обнаружены следующие документы: объяснительная записка к бухгалтерскому отчету об исполнении сметы исправительно-трудовых
лагерей и колоний МВД СССР за 1955 год; директивные указания политотдела ГУ ИТК МВД СССР по партийно - организационной работе за 1955 г. Также обнаружено большое количество бухгалтерских документов
и договоров лагеря с совхозами Акмолинской области.
Государственный архив Целиноградского района Акмолинской области располагает также многочисленными постоянными документами. Когда Государственный архив Акмолинской области переезжал в город Кокшетау возникли проблемы. Все документы областного масштаба не поместились в здание бывшего
городского архива, поэтому документы отправили в районные архивы области. Конечно, в районном архиве
мест меньше и поэтому документы хранятся не в самом лучшем виде. По данным архива, за годы независимости было принято — 29575 ед. хранения: 7155 ед.хранения по личному составу и 22420 хранения
постоянного срока хранения. Из них 19953 ед. хранения (430 ед. хранения по личному составу и 19523 ед.
хранения постоянного срока хранения - 111 фондов) переданы из облгосархива в 2005 году при передислокации областного центра в г. Кокшетау.
По теме спецпереселенцев архив располагает следующими фондами: Первичная партийная организация
Целиноградского производственного объединения по птицеводству, Целиноградского района, Акмолинской
области; Документы о преобразовании Целиноградского производственного объединения по птицеводству в
АО «Акмола-Феникс», Целиноградского района, Акмолинской области. Первичная партийная организация
Целиноградского производственного объединения по птицеводству Целиноградского района, Акмолинской
области относится к числу партийных документов советского периода. Долгие годы документы фонда оставались недоступными. В партийном фонде хорошо сохранились документы, касающиеся партийных организации. Например, протоколы партийных собраний первичной партийной организации, протоколы заседаний
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партийного комитета и планы работы Целиноградского производственного объединения по птицеводству,
программы решения жилищной проблемы. Фонд располагает огромным количеством документов, которые охватывают период с 1950-1991 годы. Начиная с истории совхоза «Акмолинский» в документах можно
отследить всю историю становления и процветания Целиноградского производственного объединения по
птицеводству, трудности и решения проблемы, трудовые подвиги Ивана Ивановича Шарфа. В фонде сохранились большое количество докладов и выступлений И.И. Шарфа на партийных собраниях. Документы о
преобразовании Целиноградского производственного объединения по птицеводству в АО «Акмола-Феникс»,
Целиноградского района, Акмолинской области содержат конкретные документы о приватизиции крупного
предприятия, преобразовании в 1993 году Целиноградского производственного объединения по птицеводству
в АО «Акмола-Феникс», а также акт приема-передачи, материалы комиссии по разгосударствлению и приватизации, по оценке стоимости имущества, Устав акционерного общества «Акмола-Феникс».
Отметим, что в Государственном архиве Целиноградского района Акмолинской области важное место
занимают документы птицесовхоза «Акмолинский», Целиноградского производственного объединения по
птицеводству. В архиве имеется фонд Целиноградского производственного объединения по птицеводству,
Целиноградского района, Акмолинской области. В фонд содержит в основном документы конца 1980-х годов
до 1994 года, то есть до образования АО «Акмола-Феникс». В основном приказы по Целиноградскому производственному объединению по птицеводству, написанные рукой Ивана Ивановича Шарфа. Эти документы
показывают, что И.И. Шарф всегда ответственно относился к своей работе. По содержанию документы вызывают большой интерес, потому что в этот период произошли масштабные исторические события, как перестройка, распад СССР, объявлена независимость Казахстана. В это время вместе со всей страной предпрития
переживали самые трудные годы своей жизни.
Архив АО»Акмола-Феникс» находится в здании акимата Целиноградского района, Акмолинской области.
На сегодняшний день состояние архива печальное. В документах фондов не проведена системизация, научно-техническая экспертиза. Тем не менее, усилиями авторов источники данного архива были использованы,
документы фондов и фотодокументы, найденные в хранилищах,отсортированы. Приказы по производству АО
«Акмола-Феникс» рассказывают о периодах становления отдельного предприятия акционерного общества
«Акмола-Феникс». Документы в этом фонде хранятся с 1993 года. В основном приказы по Акционерному обществу «Акмола-Феникс», переписка с другими организациями, документы И.И. Шарфа. В большом объеме
собраны фотодокументы и воспоминания об Иване Ивановиче Шарфе и о его деятельности в селе Малиновке. Фотодокументы по становлению села Малиновки сохранились в архиве АО «Акмола-Феникс» и личные
фотографии в музее политических репрессий «АЛЖИР». Свои фотографии в музей Иван Иванович сдавал
лично сам. В фотодокументах история Малиновки раскрывается широко, в том числе социально-политическая жизнь села Малиновка, архитектура села в разные годы, художественная самодеятельность сельчан, производственные объекты Целиноградского производственного объединения по птицеводству, встреча узниц
«АЛЖИРа» под руководством И.И. Шарфа в 1989 году. Есть интересные фотографии о посещении первым
секретарем Компартии Казахстана Д. Кунаевым с. Малиновки. Воспоминания И.И. Шарфа представлены в
книге «Малиновские вехи. Сборник публикаций и воспоминаний (от АЛЖИРа до современной Малиновки)»,
изданный 2003 году в селе Малиновке, а также во многих других средствах массовой информации тех лет.
В целом, в полной мере освещает архивными источники история села Малиновка и спецпереселенцов-немцев Акмолинской области. Надо отметить, что в многие архивные документы не были использованы
ранее, они являются совершенно новыми, и вводятся в научный оборот впервые.
Нами обработаны новые документы в Акмолинском областном государственном архиве о совхозах, где работали спецпереселенцы этого региона. Источники совхозов «Родина», «Совхоз имени М.Маметова», «Красноярский» Целиноградского района, Акмолинской области будут использованы в будущих научных работах.
В настоящее время основные фонды совхозов, образованных спецпереселенцами в северном Казахстане,
сохранены в районных архивах. В частности, это Государственный архив Ерейментауского района. Документы многих совхозов хранятся в данном архиве: совхоз «Еркеншиликский», совхоз «Новомарковский», колхоз
им. Тельмана (д.16-18), совхоз «Новодолинский». Среди них множество материалов начиная от документов
партийных учреждений вплоть до статистических, годовых отчетов, бухгалтерской информации. Нами собраны документы об истории созданных в результате освоения и распашки целинных земель и укрупнения
центральных усадеб колхозов и совхозов Акмолинской области, исследованы материалы немецких совхозов
«Новодолинский», «Еркиншиликский» Ерейментауского района, Акмолинской области, по карте Акмолинской области проанализированы местонахождения этих совхозов.
Источники по истории заключенных Акмолинского лагеря «жен изменников» Родины также имеется в
Государственном архиве города Астаны. В Государственном архиве города Астаны есть личный фонд, связанный с историей Акмолинского женского лагеря «изменников родины». Это – хранящийся в городском архиве
города Астаны фонд М.Т. Юзипенко (1921-1994 гг.). М.Т. Юзипенко в 1940-1941 годы был начальником Акмолинского специального отделения Карлага, в 1941-1943 годы заместителем начальника вышеуказанного, т.е.
Акмолинского женского лагеря «изменников родины». Как видим, это фонд из сданных в архив материалов
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человека, занимавшего руководящую должность в Карлаге. В фонде собраны его воспоминания, переписка
с женщинами лагеря, заявления - жалобы в редакции, различные партийно-советские органы, прокуратуру,
совет ветеранов МВД. Фондообразователь сдал документы в 1990, 1991, 1997 гг., всегообразовано около 90
дел. М. Юзипенко хорошо знал И.И. Шарфа и среди документов есть даже заметки о нем. В предисловии
фонда о М.Т. Юзипенко написано «с февраля 1934 года по март 1948 года работал в системе НКВД Казахской
ССР - МВД, из них заместителем начальника «26 точки» Акмолинского лагеря Карлага вышеуказанного под
названием «АЛЖИР»». Анализ документов фонда свидетельствует о попытках самооправдания работников
НКВД.
Государственный архив Северо-Казахстанской области окончательно образован в 1941 году. В архиве хорошо сохранены документы депортации довоенного и военного времени. Довоенный период раскрывает
переселение украинцев и белорусов из Западной Украины и Белоруссии. Многие новые источники касаются
истории депортации поляков, в том числе польских граждан. Также в Северо-Казахстанском областном архиве имеется много документов о деятельности международных организаций, работавщих со спецпереселенцами во время второй мировой войны. К сожалению, исследователями не уделено должного внимания
этим материалам. Нами изучены документы о размещении и обустройстве польского, чеченского, ингушского
народов. Обратимся к фондам Северо-Казахстанского государственного архива. Фонд Северо-Казахстанского
областного Совета народных депутатов, как фонд партийных органов имеет материалы по приему, расселению, трудоустройству, жилищному строительству и хозяйственному устройству спецпереселенцев довоенных, так и военных времен в Северо-Казахстанской области. Здесь встречаются документы по вопросу
переселения корейцев, о переселенцах из Украины. Северо-Казахстанский областной комитет КП Казахстана
- «Особая папка». В фонде обнаружены документы по национальному составу по районам Северо-Казахстанской области во время войны, а также статистические данные местного населения по районам Северо-Казахстанской области.В этом же фонде содержатся источники о размещении, хозяйственно-трудовом устройстве
спецпереселенцев, мобилизации в рабочие колонны.
Управление строительства Петропавловской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Государственного союзного строительно-монтажного треста «Сибэнергострой» (1941-1948 гг.). Совет Народных Комиссаров СССР 23 ноября
1941 года вынес решение о сооружении Временной электростанции в г. Петропавловске. Для проведения работ
по строительству временной электростанции создано управление строительством. На основании приказа Народного Комиссариата электростанций СССР от 6 декабря 1941 года, №389/к вступил в свои обязанности начальник
строительства электростанции в г.Петропавловске. С 15 июня 1943 года управление строительства временной
электростанции переименовано в Управление строительством Петропавловской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в
связи с пуском первой очереди Петропавловской ТЭЦ. С 1941 года Управление строительством временной электростанции находилось в подчинении треста «Уралэнергострой», с 1943 года - управления «Главэнергострой
СССР». Согласно приказу Министерства электростанций СССР от 29.07.1946 года, №127 образован Государственный союзный строительно-монтажный трест, «Сибэнергострой», в ведение которого передано управление строительством Петропавловской ТЭЦ. В соответствии с приказом Министра электростанций СССР от
08.01.1948 года №5-А управление строительством Петропавловчкой ТЭЦ Главэнергостроя было ликвидировано
как нерентабельная, убыточная строительно-монтажная точка [8]. Имеющиеся документы: распоряжения управления строительства Петропавловской ТЭЦ, переписка с Северо-Казахстанским обкомом, исполкомом областного Совета и Петропавловском городским советом по вопросам строительства Петропавловской ВЭС, штатное
расписание, сметы административно-хозяйственных расходов, финансовый план на 1942 год, акт приемки рабочей колонны и инструкция по учету и отчетности за 1942 год, постановления ВЦСП, Бюро Северо-Казахстанского обкома, СНК Казахской ССР по вопросам укомплектования кадров, приказы по строительству Петропавловской ТЭЦ и списки рабочих ИТР, отчет о состоянии кадров, движений, наличий и потребностейв рабочей
силе за 1944 год, списки спецпереселенцев и мобилизованных иностранцев, военнопленных работающих на
строительстве ТЭЦ, переписка с отделом спецпереселенцев по вопросам кадров, списки переселенцев работающих на строительстве Петропавловской ТЭЦ, отчеты о размещении, наличии и потребности рабочей силы
по строительству ТЭЦ.
Фонд Уполномоченного Министерства торговли СССР по снабжению эвакуированных поляков из западных областей Украины и Белоруссии (1943-1946 гг.). В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от
21.05.1943 года и приказом по Наркомторгу СССР от 24.05.1943 года №3205/1811 назначен уполномоченный
Наркомторга СССР по Северо-Казахстанской области, в г. Петропавловске с подчинением управлению по снабжению эвакуированных поляков из западных областей Украины и Белоруссии в тыловые работы СССР. В связи
с репатриацией польских граждан из СССР в Польшу институт уполномоченных Министерства торговли СССР
по снабжению эвакуированных поляков ликвидирован в 1946 году [9].
Нами обнаружены документы: приказы (подлинные) уполномоченного НКТ СССР по Северо-Казахстанской
области (1943-1946 гг.), приказы, положение об уполномоченном Народного комиссариата торговли СССР и доверенности на право полномочия, директивные указания Упрособторга НКТ ССР по вопросам снабжения тайком
эвакуированных поляков, ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам уполномоченного Министерства СССР по
снабжению эвакуированных поляков.
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Имеются списки спецпереселенцев: именные списки эвакуированных поляков по Северо-Казахстанской
области, именные списки польских граждан проживающих в Приишимском, Советском, Пресновском и Мамлютском районах Северо-Казахстанской области (1943-1944 гг.), именные списки польских граждан проживающих в г. Кургане и в районах Курганской области (1944 г.), именные списки польских граждан проживающих
на территории Северо-Казахстанской области (1944 г.), именные списки польских граждан проживающих в
Карагандинской области (1945 г.), именные списки польских граждан проживающих в Айртавском районе
(1944), именные списки польских граждан проживающих в Келлеровском, Чкаловском и Красноармейском
районах Северо-Казахстанской области.
Таким образом, перечень некоторых фондов и документов областных и районных архивов свидетельствуют о возможности детального изучения различных аспектов проблемы репрессий и депортации народов в
Казахстан.
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Мақалада мұрағаттық деректер негізінде Солтүстік Қазақстандағы саяси репрессиялар мен халықтардың жер аударылуы зерттеледі. Бұл аймақ көптеген халықтар үшін қасіретке айналған, кеңес мемлекетінің
көлемді тәжірибелерінің обьектісіне айналған болатын, дәл осы жерде ГУЛАГ-тың көптеген лагерлері орналасты. Облыстық және аудандық мұрағаттардың құжаттары, фото-құжаттар аймақтың тарихын
кешенді зерттеуге мүмкіндік береді.
The article studies the sources of political repression and deportations of peoples to Northern Kazakhstan on the
basis of archival sources. This region was the object of large-scale experiments of the Soviet state, which turnet out
tobe a tragedy for many peoples, it was here that many GULAG camps were located. Sources of regional and district
archives, photo-documents allow more comprehensive study of the history of the region.
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ ОЙ-САНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Түркі халықтары әлем өркениетінің дамуына үлкен үлесін қосқан лақай ұлтының идеологиясын, дүниетанымын зерделейді. Лақай тарихи тұлғаларының өз ізін қалдырғаны туралы сөз айтылған. Мақалдар мен
хикметті сөздердің де маңыздылығын, өзгешелігін көрсетеді.
Түйін сөздер: Ұлт, ру, лақай, түркі тілдес, рухани тәрбие, әдет-ғұрып.
Түркі халықтары әлем өркениетінің дамуына үлкен үлес қосып, жалпы адамилық даму, мәдени және рухани факторлардың дамуын да қамтамасыз етіп келгені тарихтан жақсы белгілі. Түркілер шын мәнінде өз
дара тұлғаларын мақтан етіп, олардың аттарын тарихи идеологияда сақтап келумен бірге олардың қызметін
мақтан ету сезіміне бөленгені де қуанарлық жайт.
Белгілі болғанындай, халық үшін өмір не өлім мәселесі тұрған тарихи кезеңдерде ұлы тұлғалар басты
жауапкершілікті өз міндетіне алып, жол көрсететін жұлдыз сынды халықты өз арттарынан бастап келіп, елге
өзінің бар ғұмырын арнап келген. Сана-сезім тарихи-психологиялық феномен ретінде стратегиялық қабілет,
халық сеніміне кіріп оны ақтай алу сияқты қасиеттерді қамтыған. Мұнда тұлғалар өз ақыл-парасаты, жеке
ерлігі арқасында халыққа бас болып, тарихың машақатты сынақтарынан елді аман сақтап қалып, елдің азаттығын қамтамасыз еткен.
ХХ ғасырдың соңында түркі халықтары ұлттық тәуелсіздікке жетіп, ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа
насихаттап, ел идеологиясында сана-сезімдідамытып, сонымен қатар кейбір жазба деректерде көрініс тапқан
тұлғалар, сондай-ақ олардың ел бірлігін, татулық пен бауырмалдықты сақтау — елдің өздігін абайлап сақтаумен тең екені, идеялардың жас ұрпақ арасында насихаттау мүмкіндігіне ие болды. Ұлт идеологиясында және
философиясында адамның ақыл -парасатын шарықтаумен бірге өз еліне махаббат, Отанға адалдық, тұлғаларға қатысты ізет -құрмет сезімін қалыптастырады. Жалпы алғанда халықты жинап, оған бас болу және
сыртқы қауіптерден оларды қорғау жауапкершілігін біздің ата-бабаларымыз жақсы түсінген. Бұнда ел санасының генераторы тұлғалар халық қалауы ретінде әрбір әлеуметтік-тарихи кезеңде ұлықталып, атымен қоса
оларға тән сипаттар да қосып қолданылған.
Өйткені батыр, бек, әулие сынды сипаттаушы түсініктер тұлғалардың халық жүрегінде терең із қалдырғанын дәлелдейді. Мысалы, Оғызхан, Канишка, Зардушт, Томирис, Шырақ, Күлтегін, Муқанна, Жалалиддин
Мангуберді, Әмір Темір, Тоқтамысхан, Баязит сұлтан, Ұлықбек, Бабыр, Шайбанихан, Тәуекелхан, Есімхан,
Жәнібек, Тәукехан, Абылғазы, Абылайхан, Кенесары, Едіге сынды батырлар ең ауыр шақтарда да ел бірлігін
қамтамасыз етуге қол жеткізіп, елдің тәуелсіздігін сақтап келгені тарихтан белгілі. Сонымен қатар бұл сипаттар елдің мақтаныш сезімінің артуында да маңызды фактор болды. Тарихи ескерткіштер және елде ұрпақтан
ұрпаққа жетіп келген тарихи дастандар осы тұлғалардың ерліктері, ел татулығын қамтамасыз ету жолындағы
қызметі және мемлекеттікті сақтау жолындағы іс-әрекеттері берік орын алғанынан дерек береді.
Күлтегін ескерткішінде мынадай жазулар бар: “Жоғарыда көк аспан, төменде қоңыр жер жаратылғанда, екеуінің арасында адам балалары пайда болған. Адам балаларына бабаларымыз Бумын қаған, Истеми
қаған болып отырған. Олар таққа отырып түрік халқының мемлекетін, тәртіп-ережелерін сақтаған”. [1, 27 б].
Күлтегінің жоғарыдағы жазуынан көрініп тұрғандай, ел идеологиясын жоғарылату үшін де тұлғалар Бумын
мен Истеми қағандардың көп жылдық билігі құрметпен тілге алынған. Сонымен қатар Күлтегін былай деп
жазады: “Түркі халқын жинап мемлекет құруды мына жерге ойып жаздым” [2, 20 б,]. Жалпы түркі халықтары философиясында ел мүддесі жолында жұмыс жүргізген тұлғаларды ұлықтау, олардың қызметін әлеуметтік-тарихи құндылық ретінде ұрпақтардың жүрегіне сіңдіру қасиеті басым болады. Әлеуметтік-тарихи аренада түркі халықтарының жетістігі - халыққа тән болған әскери дәстүрлердің мұрагерлік негізінде ұрпақтан
ұрпаққа жеткізіп беру қабілетімен белгіленеді. Басқа түркі елдер сияқты лақайдарда-да өзіндік тұлғалардың
орныбар. Лақайлар туралы сөз айтатын болсақ, өзбек ұлты ретіндегі лақайлар түркі ұлыс. Олар негізінен
қазіргі Тәжікстан Республикасының орталығы мен оңтүстік бөлігінде, яғни Саманиян (бұрынғы Ленин), Кофарнихон (бұрынғы Орджоникидзе қаласы), Хиссар аудандарында, Хатлон облысындағы Қорғантөбе және
Колап аймақтарында тұрақты қоныстанады. Бұл ұлысқа жататын адамдардың саны Тәжікстанда 500 мыңнан
астам, ал шетелдерде 500 мыңға жуық, яғни жалпылай саны бір миллионға жетеді. Лақайлардың бірнеше
тобы Тәжікстан сыртқарысында, Ауғанстандағы Бағлан, Құндыз, Тахор облыстарында, Пәкістандағы Карачи
қаласында және оның төңірегінде, Сауд Арабиясындағы Мекке, Мәдине мен Жидда қалаларында, Түркиядағы
Жайланпанар, Анталия, Стамбул, Шонли Урфа және Зәйтүн Мұрны аймақтарында, Ирандағы Тегеран (Қызыл
Хиссар, Арабабад), Шираз, Захидон, Керманшах, Ғазвин, Хурмузхон облыстарында тұрғылықты өмір сүреді.
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Лақайлар түркі ұлыстарының қалыптасуында маңызды рөл ойнаған сақтар, соң арғындармен қыпшақтардың ұрпағы болып табылады, олар этноәлеуметтік және тарихи даму барысында лақайлар ретінде ерекшелігін сақтап келді. Жұртқа белгілі, X-XV ғасырларда cақтар, арғындар, қыпшақтар ірі этникалық топ болып,
түркі халықтарының этногенезисінде ерекше рөл атқарған.
Лақай ұлысы ұлкен төрт руға бөлінеді: Есенқожа, Бадырақты, Байрам және Төртуыл.
Бұхара әмірлігінің Хиссар бектігінде жасаған лақайлардың Есенқожа мен Бадырақты рулары ХХ-ғасырдың 20 жылдарына дейін Хиссар лақайлары (қазір бұл этноним көбірек қолданылады) деп, ал Балжуан бектігінде жасаған лақайлардың Байрам мен Төртуыл рулары — Балжуан лақайлары (қазіргі Колап лақайлары)
деп аталған.
Демек, лақайлар есенқожа, бадырақты, байрам мен төртуыл руларына бөлінеді. Бұл рулар өз кезегінде
мыналарға бөлінеді: есенқожа руы — күрдек, нарын, ақсара, отаршы, өзден, түйеші, құл бачче, мырзағұл,
алпыс, мәліш, күнтуу, құлымбет тармақтарына; бадырақты руы — қызылбай, келекей, парча, жүніс, үлкен
мерген, кіші мерген тармақтарына; байрам руы — төртата, шекей, давет, шегене тармақтарына; төртуыл руы
— үшу ұл, сүйіндік, бұрындық, шал, көсе тармақтарына. Әрбір тармақ өз орнында этникалық тұрғыдан кіші
шежірелерден құралады, олардың жалпы саны 160 тан артады. Екі ел байланысының тағы бір негізгі жағы
Лақай рулары түркі ұлттарының ішінде ең көп қазақтарға ұқсастығы айқын. Лақайларда туртуул, суюндук,
бурундук, рысай, қабанай, малыш, байназар, серкеч, ўтеш, кунтуу, ақсары, сары, мырзағүл, озден, таңріберген, серке, алтыбай, конгур рулары қазақтар да бар және де бірлесіп тұр.
Революцияға дейін лақайлар түркі құрамдас бөліктерінің бірі ретінде Бұхара әмірлігінің өмірінде белгілі
бір орын алып, өзіндік мәртебеге жеткен. Олардың ең басты қызмет түрі мал шаруашылығы болған. Көкпар
тартуда олардың даңқы шығып, лақай деп аталатын асыл тұқымды жылқыларды өсірген. Сондай-ақ олар
әмірлік аумағында ерекше бір мәртебеге жетіп, тәуелсіз де еркін өмір сүрген. Бұл этникалық бірлік осынау
өмір сүруді өздерінің өмірлік мақсаты деп санаған.
XX-ғасырдың 20-30 жылдарында лақайлар азаттық қозғалысқа ел қорғанышы ретінде, ерлік пен сенім
білдіріп белсенді қатынасқан. Сондықтан бұрынғы кеңес заманында, басқа этникалық топтар сияқты, лақайлар да қуғын-сүргін саясатының басты нысанына айналған.
Лақайлардың ең биік тулғасы 1921-1931 жылдар большевиктерге қарсы көтеріліске басшылық жасаған –
Мұхаммед Ыбырайымбек. «Ыбыраймбек алғашқыда өз айналасына төрт мыңға жуық адам жинаған болса,
1921 жылғы желтоқсан айына таман оған бағынышты әскерлердің саны он мыңға жетті» [4. с. 88]. «Ол қысқа
уақытта 10 000 астам әскер жинап, Колап, Балжуан, Қаратегін, Дарбаз, Хиссар облыстарын қызыл әскерлерден босатты» [5. б. 64-65].
Жалпы алғанда, 1926 жылдың жазғы шағына дейін Ыбырайымбек Байсын, Денау, Хиссар, Қорғантөбе,
Данғара, Қызылмазар, Жарыпқөл, Колап, Балжуан аймақтарында соғыстар жүргізіп, ірі жеңістерге қол жеткізсе де, большевиктер сан жағынан да, соғыс техникасы жағынан да басым болған. 1926 жылы жазда Ауғанстанға ауып кетеді. 1929 жылдың бірінші тоқсанында біліктің басына Омонулланың орнына Бачаи Сақо келген соң, Ыбырайымбек Ауғанстанның солтүстік бөлігіне көшіп, әуелі Бачаи Сақоның билігін нығайту үшін
күреске кіріседі, ал кейінірек солтүстіктегі түрікмендердің пірі — Ишан Халифамен бірлесіп, түркілердің
өкімет билігін орнату үшін күреседі. Осы уақытқа таман ауғандар билігі Надыршахтың қолына өткен еді. Надыршах Ұлыбританиядан жәрдем алғанда, Ыбырайымбектің әскерлері Амударияның Тәжікстанмен шектес
болған жағына шегіне бастайды. Нәтижесінде 1931 жылдың көктемінде ол кеңес жерлеріне өтіп, большевиктерге тұтқынға беріледі. Соңынан оны Душанбеден Ташкентке алып келіп, бір жыл бойы тергеуге салған соң,
1932 жылғы тамыз айында Ташкентте атып өлтіреді.
Лақайлар Қыпшақ даласында ел болып XVI-ғасырдың соңында Бухара хандығы территориясында орналасады. Шығыс (Восточный) Бухарада XVIII-XIX ғасырларда аймақтағы лақайлардың абырой-беделі артып, ірі
жайлаулар соларға қарасты болып қалады. Олардың асыл тұқымды жылқылары мен хиссарлық қойлары тарихи даму барысында Мауароуннаһр өңірінің мал шаруашылығында жектекші орынға шыққан болса да, бұлар
тек XVIII-XIX ғасырларда ғана әйгілі болды. Бүгінгі күнде де таулы ауылдарда мұндағы әйелдер еркектермен
жарыса атқа мінеді. Бұл құбылыс, әрине, лақайлардың атқа деген қызығушылығын байқатады. Лақайларда
жылқы шаруашылығы өркендеп, XX ғасырдың 70 – жылдарына дейін қымыз өндірілді. Хрущев саясаты осы
өндірісті жойып, жылқыларды сойғызып ет өніміне өткіздірді, қымыз өндірілуі жыл сайын төмендеп кетті.
Философиялық дәйектерді лақайлардың қыпшақ диалектісінде сөйлегендерін, олардың қазақ елімен байланысатын жерлері дәлелдейді. Бұл тамырдың бірлігін білдіріп, алыс емес, үш-төрт ғасыр бұрын лақаймен қазақ бір ел болғанын көрсетеді. Түркі елі жылқының ізімен жорта келіп, Сырдария мен Амудария
аралығында орналасып қалғаны тарихта құпия емес. Бұл туралы ауызша деректер жеткілікті. Сол себептен, бұрында, қазіргі кезде екі ел бір-біріне барып араласып жүрген. Бұған дәлел, мысалы: Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы Қызыл-Сенгір аулының тұрғыны Воразов Мейрман (60 жаста), бұрын
Тәжікістанда жұмыс жасап, 1990 жылы Қазақстанға көшіп келген. Сол кісінің айтуынша Ресей мемлекетінің отарлаушылық жорығынан бастап 1723 жылы сонау Маңғыстау Хорезм Бұқара арқылы Балжу292
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анға барған жүздеген қазақтарды лақайдың ауылдарына орналастырған екен. Ол туралы Қалнияз деген
қазақ ақынының лақай елінің байлығы туралы, ар намысы, елінің қазақа жаңашырлығы туралы былай
деп жырлаған екен.
Барсаӊ салем айта бар,
Қалуби деген болысқа.
Біз не қылдық, көзі көк,
Жоңғар менен орысқа.
Одан кейін біз келдік,
Балжуан, Қолап қоңысқа.
Он екі албан дені бар,
Ең майдасысын айтайын.
Зығырменен тары бар.
Сығып тартқан майы бар.
Әр есіктің алдында.
Мыңнан өрген қойы бар.
Лақай деген елі бар.
Күнде мереке тойы бар.
Қыз-келіншек жыйылып,
Қыйқүлап мүше шапқандай,
Қарабайыраты бар.
Кейінімнен кем емес сары орыс,
Осы Лақайымның Шайқасқандай ойы бар…
Бұдан шығатын қорытынды екі елдің бір-бірін қолдау жасағанын көрсетеді.
Елдің дүниетаным қалыптасуына ғасырлар бойы жиналып келген фольклордың орны ерекше. Халық
ауызекі шығармашылығының ерекше ықшам да мән-мазмұнды үлгісі болған мақалдар мен хикметті сөздер
этноәлеуметтік дамуда этникалық ой-санада қалыптасып, ғасырлар бойы кемелденіп бүгінгі күнде толық
бір формаға келіп, терең мағыналы жанр ретінде күнделікті өміріміздің барша саласында қолданылып келе
жатқаны назар аударарлық. Түркі халықтар негізінен, өзбек ұлты құрамындағы лақай ұлысының өкілдері де
өз ой-санасының өркендеуінде терең мазмұнға ие болатын мақалдармен және хикметті сөздермен өз мақсаттарын бейнелеудің қолайлы әдістерін қолданып келуде.
Философия ғылымында ұлттың рухани мұрасы ерекше орын алады. Ұлыстың рухани мұрасында мақалдар мен хикметті сөздердің де маңызы үлкен, олар елдін ой-санасының өзгешелігін көрсетеді. Осы халық
ауызекі шығармашылығының үлгілері әлеуметтік-тарихи даму үдерісінде ата-бабаларымыздың тәжірибесі
барысында жаратылып, ұлттық руханиятымыздың бөлінбес бір бөлігі ретінде қадірлі. Мақалдар мен хикметті сөздер өмірдегі нақты үдерістер, еңбек, күнделікті тұрмыс салты тәжірибелерінен рухани тұрғыдан байып, тәрбиелік маңызға ие болған қайталанбас байлық болып табылады. Онда Отанға, досқа, жарға адалдық,
мейір-шапағат паш етіліп, адамдарды әлеуметтік-тұрмыстық оқиғаларға ерекше түсіністік көзқараспен қарым-қатынаста болуға үндейді.
Этнотарихи дамудан белгілі, лақайлардың тілі халық ауызекі шығармашылығы үлгілері негізінде дамып,
оның ой-санасы мақалдар, хикметті сөздер, термелер мен ерлік дастандар арқылы одан әрі шарықтап келген.
Сондықтан бүгінгі таңда лақайлар диалектінде бұл сипаттар анық байқалады.
Этникалық ой-сана тәжірибелері күнделікті өмірдегі тұрмыста, ұлыс өкілдері арасында өзара бірлік пен
этникалық тұтастықты қамтамасыз етуде, елді көз қарашығындай сақтауда, ырыс-берекенің негізі болған
жерді, еңбекті қадірлеуде, негізінен этникалық даму үдерісінде ұлыстың әлеуметтік өмірінде басты орын
иелеген отты қадірлеуге тиісті ондаған терең пікірлер, ұғымдар өзінің мазмұнды көрінісін тапқан. Лақайлар
өткен дәуірде мал шаруашылығымен бірге жерді өңдеп, диқаншылықтың қыр-сырын да меңгеріп, осы саланың дамуына да өз үлесін қосып келгенінен дерек береді.
Өткен заманда лақайлар әлеуметтік қызметінде аңшылық, мысалы, мергендік басты рөл ойнаған, өйткені мақалдардың кейбірінде осы салаға арналғаны назар аударады. Сонымен қатар ұлыс өкілдерінің рухани тәрбиесі де жетекші орын иелегенін төмендегі мақал дәлелдейді:
Мерген болсаң, жолбарысқа найзаң тисін,
Ғалым болсаң, еліңе пайдаң тисін.
Мың жылдар барысында халықтың санасында байи түскен мақалдар мен хикметті сөздердің мағыналары сонау ерте заманға барып тірелетін руханиятымыздың асыл қазыналары демек. Өзбектер құрамындағы
лақайлардыңтілі, демек мақалдар мен хикметті сөздері де қырғыз, қазақ, қарақалпақтар тілдеріне жақын,
себебі Қыпшақ даласының еліболғаннан.Түркі елдер – өзбек, қырғыз, қазақ, қарақалпақ, туркмендердің
тамырларының бірлігін көрсетіп, бауырлас халық екендігін білдіреді.
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Сөзің көркі мақал, беттің көркі сақал.
Ат айналып қазығын табады, ер айналып елін табады.
Абыройды жастан, ақылды бастан.
Әуелі өзіңді біл, кейін басқаға күл.
Аузы жаман елді былғайды, аяғы жаман төрді былғайды.
Ауруды жасырсаң, өлесің.
Ауылдастың аузы сасық.
Ауыр тастың қызуы қиын, қызған соң сууы қиын.
Аңшының үш уайымы бар, мылтығым атыла ма, атылмай ма,
атылса тие ме, тимей ме, тисе өле ме, өлмей ме.
Ағайын тату болса, бас көбейер,
абысын тату болса, ас көбейер.
Ағайын жауға керек, мал дауға керек.
Ағайыным бір теңге, ар-намысым мың теңге.
Ағайыннан нәрсе алма, алсаң да саудаласпай ал.
Ағайынның бір қолы жағасында болса, бір қолы табағында.
Ағайынның қадірін жау шапқанда білерсің,
ата-анаңның қадірін балалы болсаң білерсің.
Ағайынға қарыз берсең, не қарызыңнан кешуге тура келеді,
не ағайыншылықтан кетуге тура келеді.
Аға-інің жаман болса, бір өмірге қорлық,
атың жаман болса қамшыға зорлық.
Адам бақыттың қонғанын білмейді, ушқанын біледі.
Адам болу қиын емес, адам болған соң қиын.
Адам өзінен кейінгілерді көріп қартаяды.
Адамды іс қартайтпайды, қайғы қартайтады.
Адамның шырайына сенбе, ақылына сен.
Адасқан қазды, біріккен қарға алады.
Адасқанның айыбы жоқ. қайта елін тапқан соң.
Ашылғанның айыбы жоқ, озі біліп жапқан соң.
Адассаң елмен адас. аз болды деп күйінбе,
пайда қылады, көп болды деп сүйінбе, зая болады.
Азаныңа емес, қазаныңа келеді.
Ай болмаса адамзат ақылдан адасады,
күн болмаса көңілді кір басады.
Ай жарытпаған көңілді сөз жарытады,
күн жылытпаған көңілді сөз жылытады.
Айға бойымыз жетсе, күнге қолымыз жетеді.
Қолы ашықтың жолы ашық.
Қолы ұзынның жолы ұзын, жолы ұзынның тілі ұзын.
Қолы қимылдағанның, аузы да қимылдайды.
Қораң тола қой болса, уйің дайым той болады.
Қораңда мың малың болғанша, бір балаң ғалым болсын.
Қорқақ ит адам кеткен соң үреді.
Қорыққанға қос көрінер.
Құда болған жеріңнен құлынды биеңді аяма.
Құда болғанша жеті руын сұрастыр,
құда болған соң құл болса да сыйласқын.
Құм жиналып тас болмайды,
құл жиналып бас болмайды.
Құрбақа көлінде қадірлі,
эркім туған елінде қадірлі.
Қоянды қамыс өлтірді намыс өлтіреді.
Иә деген түйеге медет.
Ауланың көркі мал, Ауылдың көркі тал.
Мақалдар өзіндік мәнімен, тарихи идеологияда және ел философиясында өз салт-дастүрлеріне кұрмет етуге
маңызды роль атқарады. Лақайлардың өзгеше бір әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері бар. Лақай қыздарының
қолынан шыққан тігін макрамесі, жүк шарығыш, айна-қалталар және соларға ұқсас басқа да ұлттық мәдениет
үлгілері тек қана Орталық Азияда емес, тек ТМД елдерінде ғана емес, тіпті Батыс Еуропадағы да этнографиялық
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мұражайлардың көркіне көрік қосып отыр. Әсіресе лақайлардың тігін жапқыштары мен басылып шыққан тақиялары ұлттық мәдениеттің өзгеше бір үлгілері болып көзге түседі. Лақайлардың әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, бұл халықтың қайталанбас ауыз әдебиеті мен диалекті тұрақты ғылыми зерттеуді керек қылады.
Түркі елінің тарихи астанасы - Түркістан, яғни бүгінгі күні Орталық Азия халықтары ежелден әлеуметтік-саяси қауіпке қарсы күресте бірге шайқасып, жауға бірге қарсыласқаны бүгінгі және болашақ ұрпаққа сабақ болмақ, бұл сипатта түркі ұлттарының ой-санасының тереңнен қалыптасуын талап етеді, өз тәуелсіздігін
көзінің қарашасындай қорғаудың қажетілігін дәлелдейді. Бұл тарихи идеология мен философиялық ой-сана
халықтарымызды үнемі өткен жылдар сахнасында кешегі бастан кешірген оқиғалардан қорытынды жасап,
кез келген жағдайда да бірлестікке үндейді. Қауіп-қатерлер аясы кеңейіп бара жатқан бүгінгі күнде мұндай
бірлік пен татуластық, тарихи бастауы өткеннен бүгінге байланыстыратыны одан әрі маңыздырақ болмақ.
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В статье рассматривается формирование самосознания у тюркоязычных народов. Об этнической группе лакай и их вкладе в философию, мировоззрение общетюркской идеологии. Описывается исторические
личности и их вклад в развитие мышления народности.
Ключевые слова: нация, эническая группа лакай, тюркоязычные народы, духовное воспитание, обряды
и обычаи.
A large contribution to the development of world civilization, the Turkic peoples of the fictional nation ideology,
outlook study. talk leaves h(is own mark in the history the lakai. Proverbs and wisdom, the specifics of the importance
of words.
Keywords: nation, tribe, nicknamed the Turkic-speaking, educational, spiritual traditions.
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.
В статье рассматривается гуманитарное сотрудничество стран Центральной Азии с Европейским Союзом.
Европейский Союз имеет свою вековую историю развития, который открывает путь к новейшим технологиям и ноухоу. Культурные связи дополняют все аспекты сотрудничества, придавая им долгосрочный характер.
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Международные отношения и диалог цивилизаций невозможно представить без культуры. Наряду
с политикой и экономикой культура образует классическую триаду факторов, определяющих характер
внешнеполитической государственной деятельности, и по праву рассматривается в качестве неотъемлемой
и полноценной части стратегии действий той или иной страны на международной арене. Всестороннее и
эффективное развитие международных культурных связей способствует защите взаимосвязанных интересов
личности, общества и государства. Под влиянием процессов глобализации мир становится более целостным.
Национальные экономики регионов мира, в том числе ЦА, в настоящее время испытывают определенную
зависимость от внешних факторов, а с другой – государства обладают разными политическими,
экономическими и гуманитарными ресурсами. В новых геополитических условиях страны сталкиваются с
новой необходимостью, требующей совместных усилий для понимания между субъектами международных
отношений.
Культурная дипломатия как диалоговая стратегия обладает широкими возможностями: диалоговые
стратегии, в основе которых лежит культурная составляющая, могут свести к минимуму разделение
человеческого сообщества по принципу «свой – чужой», сблизить национальные культуры, способствовать
росту взаимопонимания и интенсификации двустороннего диалога между странами. По сути, культурная
дипломатия представляет собой общественный институт, позволяющий на время передавать культурные
ценности другим странам с целью пропаганды мира и взаимопонимания между народами [1].
Традиционной формой культурной дипломатии является проведение международных и региональных
выставок, форумов, фестивалей, конференций. При этом культурная дипломатия как одна из сфер
дипломатической деятельности связана с использованием культуры в качестве объекта и средства достижения
основополагающих целей внешней политики государства, выражения его национальных интересов, создания
благоприятного образа страны за рубежом. Поэтому культура, будучи одним из инструментов внешней
политики государства, может оказывать дестабилизирующее воздействие как на состояние международной
системы в целом, так и на характер межгосударственных отношений в частности.
Официальный юридический статус культурная политика получила в Договорах о Европейском Союзе в
1992 г. (Маастрихтский договор) и 1997 г. (Амстердамский договор). Эти два договора определяют место и
роль Европейского Союза в культурном пространстве и ставят четыре общеевропейские цели:
- содействие расцвету культур государств – членов ЕС, которые отражают их национальное и
региональное разнообразие и одновременно выдвигают на передний план их общее культурное наследие;
- поддержка современного культурного творчества;
- учет реалий культурной политики во всех сферах политики Европейского Союза;
- поощрение сотрудничества в области культуры между государствами – членами Европейского
Союза и третьими странами, а также с международными организациями.
Европейский Союз содействует мерам по расширению сотрудничества между деятелями культуры из
различных государств-членов и поддерживает их инициативы в этой сфере, но не требует от государствчленов гармонизации национальных культурных политик. Таким образом, на данный момент политика ЕС
в области культуры, согласно Лиссабонскому договору от 2007 г. представляет собой межгосударственный
подход и предполагает, что культурная политика остается в границах компетенции стран-членов при
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дополнительном контроле со стороны ЕС. На практике Европейский Союз может только софинансировать
различные межнациональные проекты в области культуры, осуществляемые правительствами, компаниями,
ассоциациями, региональными властями, университетами, исследовательскими центрами, некоммерческими
организациями из различных стран – членов ЕС. Главные же компетенции в сфере осуществления культурной
политики находятся в руках национальных государств, которые в этом случае распоряжаются своими и
европейскими финансовыми ресурсами. Вместе с тем действия ЕС в области культурной политики могут
осуществляться в форме специфических мер, разработанных департаментом Европейской комиссии по
образованию и культуре. Эти меры охватывают четыре сферы:
- совершенствование и распространение знаний о европейской истории и культуре;
- сохранение общеевропейского культурного наследия;
- поддержка некоммерческих культурных обменов;
- развитие художественного и культурного творчества, включая аудиовизуальный сектор [2].
В целом Европейский Союз – это не только результат экономической, политической и правовой интеграции,
но и масштабный социальный и культурный проект. Цели европейской культурной политики сегодня состоят
в том, чтобы вывести на первый план необъятное общеевропейское культурное наследие, повысить чувство
принадлежности к нему каждого европейца, но при этом сохранить уважение к культурным, национальным и
религиозным различиям, существующим внутри ЕС. Такой подход отражает основы европейской интеграции
и фундаментальные культурные ценности и особенности менталитета европейцев. Они отмечают, что именно
культура является центральным звеном в развитии человеческой цивилизации и европейского общества,
препятствует росту межнациональной напряженности, стимулирует межкультурный диалог.
Ценности и договоренности, зафиксированные “Европейской культурной конвенцией”, “Декларацией в
Фару о стратегии Совета Европы в развитии межкультурного диалога”, которыми стали итоговые документы
конференций и семинаров в Сиракузах в 2000 г., Страсбурге в 2001 г., Лувене в 2002 г., Мальте в 2004 г, выражали эволюцию подхода Совета Европы к культуре и религии как к средствам общения, диалога, достижения
консенсуса и предотвращения конфликтов. Сегодня данная тема становится одним из приоритетных
направлений работы Совета Европы. Это направление отвечает на вызов современного общества, которое
стоит перед задачей сохранения своего единства в условиях все возрастающего многообразия культурных
традиций .
В документах ЕС отмечается, что «Европейский союз стремится стать в еще большей мере моделью “мягкой власти”, основанной на нормах и ценностях, а именно, на уважении человеческого достоинства, на солидарности, толерантности, свободе слова, на уважении различий» [3].
Заметим при этом, что сам термин «гуманитарное сотрудничество» достаточно многозначен. На рабочих
языках Евросоюза (английском, французском, немецком) определение «гуманитарное» используется, прежде
всего, в связи с противодействием нарушению прав человека и насилию, с оказанием помощи в чрезвычайных
ситуациях (снабжение продовольствием, восстановление медицинских служб, разминирование почв и т.д.). [4]
То есть гуманитарное сотрудничество Европейского Союза обхватывает не только сферу культурного
взаимосвязей, оно трактуется более широко, комплекс мер, направленных на противодействие нарушению
прав человека и насилию, оказание помощи в чрезвычайных ситуациях. В странах Центральной Азии же
гуманитарное сотрудничество охватывает более широкий круг мероприятий, включающий налаживание
культурных связей, межцивилизационного диалога и диалога гражданских обществ, а также поддержание
связей с соотечественниками за рубежом.
В целом сотрудничество в гуманитарной сфере между ЦА-ЕС развиваются достаточно успешно.
Европейский Союз - второй крупнейший донор гуманитарной помощи в Центральной Азии после США.
Основными европейскими агентствами выступают бюро Еврокомиссии по гуманитарной помощи (ECHO)
и с недавнего времени - департамент по гуманитарной помощи и гражданской защите. Европейское бюро
по гуманитарной помощи (ECHO) был создан в 1992г. и начал функционировать в 1993. В октябре 2010 г.
произошел его слияние с Европейским механизмом по гражданской защите ECPM, созданном в 2001г. с целью
создания департамента по гуманитарной помощи и гражданской защите, который по-прежнему называют
ECHO. Работа ECHO в Центральной Азии координируется Региональным бюро поддержки по Центральной
Азии, Кавказу, Средиземноморью и Ближнему Востоку, расположенным в Аммане (Иордания).
Гуманитарное присутствие Европейского Союза в Центральной Азии связано с началом работы ECHO,
которое и по сей день уделяет основное внимание Таджикистану и Кыргызстану. Гуманитарная помощь
Евросоюза предшествовала программам по развитию и техническому содействию. В основном, ECHO
занималось устранением последствий кризиса в сельском хозяйстве.
В целях укрепления своих позиций в мире Европейский союз осуществляет множество программ
развития и сотрудничества со странами Средиземноморья, Азии, Африки, Латинской Америки, США,
Канадой, Японией и др., составным элементом которых являются культурно-образовательные программы.
Важную роль эти программы выполняют на постсоветском пространстве. В республиках Центральной Азии
программы помощи направлены на развитие национальной культуры, образования, рыночной экономики,
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демократических институтов, предпринимательства, свободы средств массой коммуникации, реформирование
государственной службы, усиление потенциала гражданского общества и т.д
Сотрудничество между ЕС и странами Центральной Азии в области культуры осуществляется в рамках
международных договоров подписанных на двусторонней основе между государствами. Европейская
комиссия имеет полноправную делегацию в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Делегация ЕС была
официально аккредитована в Узбекистане 31 мая 2011 г. [5].
Специальный представитель ЕС, посольства государств-членов ЕС и делегации Европейской комиссии
имеют важную роль в сотрудничестве в гуманитарной сфере. В вопросах культуры в ЦА важную роль играет
посольства и культурные институты, как например Гете институт, Бритиш консул, Казахстанско-Немецкий
университет, Французкий альянс, Фридрих Эберт институт, Германская служба академических обменов
(DAAD) .
Обозначенные институты активно продвигают культурные встречи, конференции и в целом представляют
Европейский Союз.
Культурное сотрудничество Республики Таджикистан со странами Европейского Союза во внешней
политике страны занимает важное и приоритетное место. Как отметил президент Таджикистана Э. Рахмон
«Культура - это неотъемлемая часть государства в жизни народа» .
Был создан благоприятный климат для расширения культурных взаимосвязей и обмен культурами
разных народов и наций. Дипломатические отношения между Таджикистаном и Европейским Союзом
активизировались с открытием в Брюсселе постоянного представительства Республики Таджикистан 2001г. В
свою очередь, Европейская Комиссия в 2004 г. приняла решение об открытии представительства Европейской
Комиссии (с 2009 г. Представительство Европейского Союза) в Таджикистане [6].
Культурное взаимодействие Таджикистана с ЕС обхватывал широкий слой деятельности, не только
посольства и работники культурной деятельности участвовали в развитии культурного диалога между
странами, также общество в целом проявлял интерес к изучению европейской культуры. С другой стороны ЕС
являлся основным донором помощи, этот аспект также повлиял к интенсивному взаимодействию в секторе
культурного сотрудничества.
Однако, существуют некое деление общества о Европейском Союзе. Гражданское общество по-иному
относится к Европе. Интеллигенция, все еще испытывающая советское влияние, считает Европу высококультурным регионом. НПО ценят европейский опыт и технологии, но европейские ценности остаются
чуждыми большинству таджиков. На данном этапе отношения ЕС и Таджикистана осложняют несколько
факторов. С одной стороны, Стратегия ЕС в Центральной Азии заставила население относиться к Европейскому Союзу с большей симпатией. С другой - между ними по-прежнему существует масса культурных
различий. Европейские институты часто выдвигают требования в области продвижения защиты прав
человека, демократизации и гендерного равенства, что вызывает непонимание и неприятие таджиков. Еще
более острыми различия становятся в отношении ислама: религиозные противоречия в Европе, вспышки
исламофобии, санкции в отношении Ирана – эти факторы и есть стимулирующие негативное отношение к
Европе и ее ценностям[7].
В целом, необходимо отметить, что становление культурных взаимосвязей Таджикистана со странами
Европейского Союза в годы независимости представляли собой первые шаги взаимоотношений в этой
сфере, которые в итоге позволили достигнуть немалых успехов. Таджикистан стремился к становлению и
расширению всесторонних культурных связей с Европой. Отсюда следует, что культурные контакты между
разными странами всегда были одним из средств борьбы за мир и взаимопонимание, одной из постоянных
форм международного общения.
Тем самим культурные контакты поднималась на более высокую ступень своего развития, а международный
обмен оказывал ценное практическое содействие этому процессу, который получил дальнейшее свое развитие
в последующие десятилетия. Становление культурных связей Таджикистана с Европейским Союзом
необходимо рассматривать в неразрывной связи с интеграционными процессами, которые активизировались
во всем мире в конце ХХ – начале ХХI веков, которые охватывают различные сферы взаимоотношений между
современными государствами и способствуют осуществлению ими своих суверенных прав.
Одной из областей сотрудничества между Казахстаном и ЕС, определенной СПС, является Культурное
сотрудничество. В Соглашении подчеркивается, что предметом культурных взаимоотношений Казахстана и
ЕС являются, программы культурного сотрудничества также являются и другие мероприятия, представляющие
взаимный интерес для обеих Сторон. Такими мероприятиями являются проведение представительством
Комиссии ЕС в Казахстане ежегодных «Дней Европы», «Недели европейского кино», в течении которой
проходит показ европейских фильмов, «Недели Европейского театра», проведение марафона и конкурса
детских рисунков «Моя Европа». Жерар Депардье, Софи Марсо, Кристофер Ламбер, Эммануль Беар.
Другой аспект культурного сотрудничество между ЕС и нашей страной также включает в себя организацию
и проведение конференций, круглых столов, приглашение европейских ученых и профессоров для чтений
лекций в университетах.
298

№ 5 (120) 2017
С целью создания информационной деятельности, а также содействия и координации научных,
исследовательских и учебных проектов в области изучения Европейского Союза, европейского права и
актуальных проблем европейской политики, Европейская комиссия создала центры европейской документации
(ЦЕД). Центр европейской документации, расположенный в КАЗНУ им. Аль-Фараби на сегодняшний день
единственный в регионе ЦАР. Он имеет статус «Full RDC-European Documrntation Center» т.е. получает
полный комплект официальной документации по всем отраслям политики ЕС.
Таким образом, развитие культурного сотрудничества между Казахстаном и ЕС имеет большое значение
и является необходимым для успешной реализации экономических и политических реформ. В Казахстане
проживают представители 135 этносов и 40 религиозных конфессий. Страна отличается также культурным многообразием: здесь представлены восточная и западная, исламская и христианская, тюркоязычная и
славянская и другие типы культур. «Самой судьбой нашей стране предназначено быть своебразным мостом
между Азией и Европой, между великими культурами Запада и Востока», отметил президент страны Н.
Назарбаев.
Это концептуальное положение евразийской идеи, положило в основу более тесных контактов с
европейским Западом. Одно из направлении стратегии ЕС по ЦА получило название «межкультурный
диалог». На этом фоне содействие общественному диалогу в этнически и религиозно столь многообразном
регионе, как Центральная Азия, является важной задачей. Федеральное министерство иностранных дел
в рамках своего основного направления по «Межкультурному диалогу» поддерживает многосторонние
инициативы и реализацию конкретных проектов диалога.
В целом Казахстан и ЕС имеют схожие аспекты как открытость, многонациональность и толерантность.
Эти явления и поддерживает ЕС по отношению к нашей стране, придавая ему значимость в регионе.
Сотрудничество двух стран в сфере культуры является плодотворным и имеет тенденцию к увеличению.
Межкультурный диалог имеет огромный и пока недостаточно использованный потенциал для
предотвращения конфликтов на международном, национальном
уровнях, для ненасильственного
разрешения спорных вопросов. Региональные организации наряду с международными структурами
должны активизировать свои усилия по обеспечению возможностей прямого межкультурного обмена через
программы в области культуры и образования. Образование уникальный инструмент, который способный
содействовать укреплению единства, невзирая на различия, обеспечивать устойчивый, непрерывный диалог
между культурами и цивилизациями. Средства массовой информации также играют важную роль в деле
создания и развития демократической культуры в любой стране.
С первых дней независимости Узбекистан особо уделял вопросам духовности, расширению реальных
возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей для всестороннего
развития. За годы независимости принят ряд важнейших государственных и правительственных документов,
направленных на развитие духовности, искусства, культуры и просветительства, реформирование культурной
сферы, обеспечение роста ее общественной и воспитательной роли. Определены стратегические направления
и конкретные задачи в области культурного строительства. Узбекистан провозгласил сотрудничество с Европой
в качестве одного из приоритетов своей внешней политики. Отношения Узбекистана с государствами Европы
развиваются как на двустороннем уровне, так и в рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС)
между Республикой Узбекистан и Европейскими Сообществами и их государствами-членами.
Фундамент узбекско-британских отношений заложен в ходе визита Президента И.А.Каримова в
Великобританию в ноябре 1993г. Поступательно развивается культурно-гуманитарное сотрудничество,
в том числе в области образования. В Ташкенте с 2002г. осуществляет деятельность Международный
Вестминстерский университет, совместно с Кембриджским университетом было создано учебноэкспериментальный центр высоких технологий в Ташкенте. Отношения с Германией традиционно носят
продвинутый и многоплановый характер, охватывая широкий спектр сфер сотрудничества. Сформирована
солидная договорно-правовая база. В Узбекистане существует большой интерес к изучению германской
культуры и языка. Немецкий язык является вторым наиболее популярным иностранным языком, изучаемым
в республике. В области высшего образования партнёрские связи установлены с более чем 20 вузами
Германии, осуществляется обмен студентами, специалистами и педагогическими кадрами. В плане развития
двустороннего культурно-гуманитарных отношений важную роль играют партнерские связи между
Ташкентом и Берлином, Самаркандом и Бременом, Бухарой и Бонном.
Интересен тот факт, что в Узбекистане в большей степени изучают немецкий язык, он стоит наравне с
английским языком. В целом можно сказать, что культурный аспект сотрудничества Узбекистана с членамиЕС и с Евросоюзом в целом реализуется успешно, а динамика отношений в гуманитраной сфере нарастает.
Внешняя политика Туркменистана при президенте Ниязова была достаточно закрытой, с ЕС в том числе.
Европа была малоизвестна населению Туркменистана, несмотря на открытие посольств, и представительств
ряда европейских стран и компаний. Более осведомленные граждане воспринимали Европейский Союз
позитивно благодаря мероприятиям культурных центров основных дипломатических представительств:
Германии, Великобритании, Франции и Италии. В столице Европу связывали с товарами класса «люкс»,
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продающимися в местных бутиках, но недоступными для большинства. Европа считался регионом с высоким
уровнем жизни и желанным пунктом назначения: многие туркмены, особенно молодежь, мечтали получить
визу и работать или учиться на Западе. Но в обычной жизни присутствие Европы было малозаметным.
Исключение составляли крупные компании, чьи логотипы украшали фасады зданий, например, французская
Bouygues. Студенты, приходящие в культурные центры, были обязаны обосновывать необходимость своих
визитов. Те, кто стремится отправиться в Европу на учебу, должны были обзавестись не только Шенгенской
визой, но и выездной визой, выдаваемой властями. Перспективы сотрудничества после прихода к власти Г.
Бердымухаммедова сдвинулось с места, стало расти число студентов, отправляющихся на учебу за границу[8].
Сравнивая международный обмен студентов стран региона, отмечается, что туркменские студенты составили
наименьшее количество выезжающих в зарубежные страны. Однако с началом 2000-х гг. показатели стали
нарастать. В связи с тем, можно констатировать, что страна открывается миру постепенно, свидетельством того
являются, международные выставки, конференции и.т.д.
Активные отношения связывают Евросоюз с ЮНЕСКО. Сотрудничество охватывает вопросы культурного
наследия, языков и культурного разнообразия. Важный пункт сотрудничества - позиция Евросоюза относительно
конвенции ЮНЕСКО о защите и развитии разнообразия культурной экспрессии, принятой Генеральной
конференцией ЮНЕСКО (октябрь 2005 г.). Конвенция - первый в своем роде международный документ, который
олицетворяет консенсус международного сообщества по проблеме культурного разнообразия.
Центральная Азия – это уникальный регион, на территории которого пересекались многовековые
цивилизации, множество религий и верований, кочевые и оседлые культуры, и именно здесь проходили
Великие Шелковые пути. В силу своего исторического происхождения народам этих государств, принадлежит
важная роль соединения двух цивилизаций – западной и восточной. Поэтому можно сказать, что фестиваль
содействовал развитию диалога между деятелями культуры, ведь именно ремесленники, музыканты как носители
традиционной культуры с древнейших времен способствовали взаимопроникновению и взаимодействию
разных культур.
ЮНЕСКО ведет активную деятельность в Центральноазиатском регионе, и организация подобного
фестиваля является не только привлечением внимания общественности к государствам участникам, но
и создает новые платформы культурного сотрудничества в регионе. B рамках проекта “Шелковые пути –
пути диалога”, а также последующего проекта “Межкультурный диалог в Центральной Азии” проведены
важные для каждой из сторон встречи, посвященные теме диалога в Бишкеке, Ташкенте, Алматы, Душанбе, Улан-Баторе и на Иссык-Куле. Созданы кафедры ЮНЕСКО по межкультурному и межрелигиозному
диалогу в регионе. Наряду с этим в Самарканде создан международный и межкультурный институт: по
изучению центральноазиатских исследований MИЦАИ. С другой стороны, ЮНЕСКО участвует также
в многочисленных региональных программах, связанных с материальным и нематериальным наследием
этих стран, цель которых показать взаимопроникающее влияние этого наследия на формирование региона.
Завершена публикация серии книг “История цивилизаций Центральной Азии”.
В целом, анализ культурных связей ЕС странами Центральной Азии показывает, что Европейский
Союз стремится придать им глобальный характер, добиться взаимопонимания различных культур, их
взаимодействия и сотрудничества, признавая тем самым равноправие культур, их уникальность, самобытность,
неповторимость: Мы считаем, что такой подход обеспечивает жизненность культурной деятельности и
сотрудничества ЕС, приносит ему политические и иные дивиденды.
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Мақалада Орталық Азия елдерінің Еуропалық Одақпен гуманитарлық ынтымақтастығы қарастырылады.
Еуропалық Одақтың ғасырлық даму тарихы бар, сайып келгенде, жаңа технологиялар мен ноу-хауды
меңгеруге жолын ашады. Мәдени ынтымақтастық негізінен барлық ынтымақтастық аспектілерді
толықтырып, оларға ұзақ мерзімді сипат береді.
Түйін сөздер: гуманитарлық ынтымақтастық, білім, мәдениет, Еуропалық Одақ, Орталық Азия.
The article examines the humanitarian cooperation of the Central Asian countries with the European Union. The
European Union has its century-old history of development, which opens the way to the newest technologies and
know-how. Cultural ties complement all aspects of cooperation, giving them a long-term character.
Keywords: Humanitarian cooperation, education, culture, European Union, Central Asia.
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КЕНДИРБЕКОВА Ж.Х., ЧЕРНАЯ Г.Г., ЖУРЛОВА И.В.
Карагандинский государственный университет им. академика Е.А.Букетова, г. Караганда
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МИГРАНТАМИ
Современное полиэтничное по своему составу казахстанское общество нуждается в детальном определении сущности работы в области стабилизации межэтнических отношений. Анализ особенностей включения личности в систему
ценностей культуры и сущности социальной работы с мигрантами позволяет выделить последнюю в качестве одного
из ведущих направлений реализации цели этнокультурно-ценностного ориентирования. В статье предложена ее принципиальная основа, охарактеризованы методы, технологии и формы, изложено ее конкретное содержание и особенности
реализации.
Ключевые слова: социальная работа с мигрантами, методы, формы, принципы социальной работы с мигрантами,
технологии социальной работы с мигрантами

Состояние межнационального взаимодействия в современном обществе подчеркивает важность определения ориентиров, обеспечивающих этносоциальную стабильность и позволяющих на основе прогноза
социальных процессов предотвратить воздействие негативных для этносоциальной ситуации факторов. Обращение к социальной работе в контексте поиска путей формирования толерантности личности, в том числе
этнокультурной, ее адаптации к условиям этнокультурного окружения объясняется следующими причинами.
Профессия социальной работы представляет собой направление, содействующее решению социальных
проблем личности на основе оказания конкретных видов помощи в соответствии с целями социальной политики определенного государства. Социальная поддержка индивида, осуществляемая этими специалистами,
способствует потенциальной успешности его социальной реализации при условии активности самой личности.
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В настоящее время выделены различные направления социальной работы в зависимости от специфики
социальной проблемы; социальных и возрастных групп, их испытывающих: пожилые, лица с ограниченными
возможностями и др. Их технологическое содержание требует внимания с точки зрения социальных изменений и отражено в ряде концептуальных позиций: P. Williams, M. Davies, S.Hothersall и др. Социальная работа
с мигрантами, как одно из них, представлена во взглядах M. Andersen, H. Taylor, A. Bartley, M. Potocky, Е.
Филина, Н. Кондрашовой и др.
Это направление деятельности по обеспечению эффективной социализации индивида в новых для него
социокультурных условиях создает условия для развития личности на основе минимализации целенаправленного воздействия извне, содействия ее самостоятельности в выборе социально ценностного содержания
культурного поведения. Создаваемая стихийность внеинституционального воздействия определяется как более действенная среда, способствующая формированию социально приемлемых личностных социальных, в
том числе межэтнических, установок.
В контексте исследуемой проблемы анализ профессиональных функций социального работника: диагностической, прогностической, социально-терапевтической (предупредительно-профилактической), правозащитной, коммуникативной, нравственно-гуманистической подтверждает результативность его профессионального включения в работу по культурно-ценностному ориентированию личности, содействию ее
социокультурной адаптации.
Изучение проблемы показывает (V. Kathleen, M. Potocky, P. Balgopal, P.Kolb, Е. Холостова, И. Невлева
и др.), что областью социальной работы выступает помощь в адаптации к новым социально-культурным и
социально-экономическим условиям; профилактика и разрешение возможных внутри- и межэтнических конфликтов. Внимание также акцентируется на важности организации ее реабилитационного уровня.
Несмотря на достаточно большой опыт определения сущности социальной работы с мигрантами практически не выделяется ее педагогический аспект как профилактика возможной этнической конфликтности
и основы формирования толерантности, он частично присутствует в работах M. Potocky, R. Röleke. Этими и
другими учеными (В. Бочарова, В. Аргунова) подчеркивается особая роль социально-педагогической работы
в данном процессе. Мы считаем, что это направление выступает одним из главных, так как закладывает основу этносоциального настроения.
По объекту представляется важным выделение следующих аспектов социальной работы с мигрантами: решение проблем социокультурной адаптации личности с учетом причин миграции, степени сложности испытываемых индивидом социальных проблем; с мигрирующей молодежью, как социально-культурной категорией, потенциально влияющей на дальнейшее культурное воспроизводство общества, и поэтому
нуждающейся в содействии по формированию толерантной направленности поведения, своевременной профилактике и коррекции возможного этнонегативного настроения; с семьей, так как данный институт испытывает большие сложности в социокультурной адаптации в условиях перемещения на «новую» территорию:
испытываемый взрослыми «культурный шок», проблемы восприятия детьми новой социокультурной среды.
Актуализируется необходимость систематизации социальной работы с мигрантами. Думается возможным
определение таких взаимосвязанных направлений, отвечающих ее задачам, как: профилактическая и коррекционно-реабилитационная социальная работа.
В содержательном аспекте общепринятыми считаются индивидуальная, групповая и общинная формы
социальной работы. Представляется необходимым их анализ с точки зрения применимости в социальной работе с мигрантами. Индивидуальная работа строится на основе диагностики и прогнозирования социальной
ситуации развития личности, условий ее внеинституциональной и микросреды; определения цели, средств и
модели работы с клиентом. Применяется для помощи конкретным лицам и их семьям в решении психологических, межличностных проблем. По мнению американских специалистов, главнейшее условие ее успешности составляет выявление, учет и использование педагогического потенциала такого фактора, как культура и
ее составляющих [1], что обусловливает ее реализацию в социальной работе изучаемого направления. Осуществление этой формы возможно на основе учета конкретной ситуации культурной микросреды личности
и состояния этносоциализированности индивида. Особое место занимает диагностика интересов, так как
это способствует одновременно социальной и этнокультурной самореализованности, выявляет особенности
включения личности в индивидуально-значимые виды деятельности, обеспечивающие комфортность ее реализации в этнической культуре. Не менее важными аспектами являются адаптация к условиям полиэтносреды, введение индивида в межкультурное взаимодействие.
Социальная работа с группой используется для оказания конкретной помощи индивиду, развития его
духовных и физических сил, формирования социального поведения через призму организации группового
опыта. В силу своей специфичности (возраст, относительное единство взглядов и др.) группа обеспечивает
коррекцию социального поведения и контактов личности, содействует профилактике социальной конфликтности; развитию и актуализации интересов и способностей индивида. Этнокультурно-групповые объединения при условии управления ими становятся позитивным компонентом, так как способствуют становлению
индивидуальной потребностно-мотивационной сферы, толерантной этнокультурно-ценнностно-ориентаци302
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онной направленности и воздействуют на характер восприятия индивидом себя в системе этноконтактов,
самореализации в этнокультурном творчестве, более «мягкую» адаптацию к новой среде через комфортность социального взаимодействия. При построении социальной работы с мигрантами в этнокультурно-групповом объединении важно помнить, что членам этнических меньшинств свойственна пониженная самооценка, болезненное самолюбие и сверхчувствительность к дискриминации. Как и любым другим группам
характерны возможная деструктивность во взаимоотношениях; негативные настроения, групповые мнения
и оценки. «Сплочение группы начинается с, подбора совместимых друг с другом людей» [2, 380]. Работа
такого объединения должна базироваться на естественных, свободных, доброжелательных и уважительных
взаимоотношениях. Необходимым условием является обеспечение социальным работником максимального
соблюдения толерантности в отношении перспектив межэтнического взаимодействия членов группы, несмотря на возрастную спецификацию. Возможно определение надгрупповых целей по поводу представленности
этнокультурно-группового объединения в открытых этносоциальных связях через институты культуры, взаимодействие с другими этнокультурно-групповыми и иными объединениями и институтами. Важное значение
в профилактике и коррекции негативных этнических стереотипов, обеспечении адаптации к новым этнокультурным условиям (В.Агеев, Г.Триандис и др.) имеет организация группового тренинга. Его содержание
зависит от конкретно решаемых задач (внутри- или межкультурное взаимодействие).
Общинная форма интерпретируется как принципиальная открытость, активизация и использование всех
факторов среды, так или иначе способствующих решению и профилактике конкретной социальной проблемы; представление в социуме интересов личности или группы [1]. Предполагает расширение микросреды
личности, содействует снятию дискомфортного состояния, стимулирует развитие социально-позитивного
изменения интересов индивида и группы. Общинная форма социальной работы с мигрантами способствует
развитию этнокультурной толерантности через организацию широких внутри- и межэтнических контактов
личности; связь этнокультурно-групповых объединений, обеспечивая наглядно-практическую оценку результатов внутри- и межэтнического общения. Существенное значение имеет организация межпоколенческого
общения и деятельности. Для обеспечения социально стабильной этнокультурной ситуации целесообразна организация связи со службами миграции, что позволяет предупредить конфликт личности в ситуации
адаптации к обновленному состоянию этносреды и обеспечить плавность включения в нее. Немаловажной
является пропаганда деятельности этногрупповых объединений, организация их связи; обеспечение представления этнокультурных интересов представителей различных национальных сообществ в социальных
институтах, их защита.
В групповой и общинной формах социальной работы с мигрантами большую роль в становлении этнотолерантности личности играет организация культурно-досуговой деятельности. Как сложное социальное явление
она включена в многообразие управляемой системы отношений. Этот вид деятельности наиболее благоприятно
воздействует на формирование качеств личности в силу своей комфортности и пластичности. Она направлена на развитие и удовлетворение культурно-образовательных, культурно-творческих и рекреативно-оздоровительных потребностей и интересов, содействуя формированию социально-активной творческой личности,
особенно взрослеющей: «В совокупности с социально-полезной деятельностью культурно-досуговая деятельность выступает в роли ведущего и определяющего начала социализации молодежи, приобщения к ценностям
общемировой и национальной культуры. Социальному работнику важно учитывать, что культурно-досуговая
деятельность – процесс, который является системным, целенаправленным, организуемым, управляемым, но
одновременно испытывающим влияние значительного числа стихийных факторов» [3, 83]. При организации
этнокультурно-досуговой деятельности важным становится определение соотнесенности институтов и агентов
этносоциума; их рекреативного и вместе с тем целенаправленно просоциального воздействия.
Охарактеризованные формы отражают вероятность их использования в системном комплексе, так как он:
обеспечивает включение индивида в среду внутри- и межэтнических связей на всех уровнях социального
взаимодействия; делает возможной реализацию личностного потенциала; способствует постепенному вхождению индивида в обновленный этносоциум, обеспечивая осознание его сущности; содействует реализации
основных аспектов социальной работы с мигрантами в условиях открытого этносоциума.
Среди специфических методов социальной работы с мигрантами нами определены следующие. Метод
убеждения способствует осознанию толерантности внутри- и межэтнического взаимодействия; новой культурной среды; возможности решения социальных проблем. Метод упражнения и приучения содействует овладению и пониманию традиций, видов деятельности, общения, представленных в этнических культурах
общества; адаптации к новым социокультурным условиям, тесно сопряжен с методами наблюдения и усвоения. Последний, наряду с методом опроса, используется и в качестве своеобразного контроля эффективности
социальной работы исследуемого направления. Методы контролируемой терапевтической дискуссии, житейских ситуаций, психодрамы, игровой содействуют освобождению личности через ознакомление с вариантами
решения этносоциально-конфликтных или внутриличностных переживаний, совместный поиск решения ее
социальных проблем развитию устойчивости негативному этносоциальному воздействию; толерантности.
Социально-терапевтический метод обеспечивает введение новых институтов и агентов, действенность взаи303
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моотношений индивида в этносоциуме; решение его возможных социальных проблем. Метод комплексного
психосоциального моделирования позволяет прогнозировать развитие этно- и социального взаимодействия
личности, характера межэтнических отношений в социуме. Метод организации массовых акций применяется
при проведении этнокультурно-досуговых и иных мероприятий по развитию толерантности личности (акции
по оказанию гуманитарной помощи беженцам; помощь в адаптации репатриантов и др.). Мы подчеркиваем
особенность интегративного метода: совокупное применение и координация форм социальной работы, организация взаимодействия со специалистами, обеспечивающими полноту комплексного вхождения личности в
этнокультурные связи.
Условием эффективности социальной работы исследуемого напавления является организация взаимосвязанной деятельности семьи, национально-культурных и иных общественных объединений, институтов культуры, образования, социальной защиты, служб миграции и занятости.
Принципы социальной работы с мигрантами: учет конкретно-исторических и специфических особенностей этносоциума; диагностика этномикросреды личности; дифференцированный подход в исследовании
интересов и ожиданий личности; личностно-ориентированный подход; поэтапность социальной работы, целевая реальность и комплексность использования ее методов; систематическое исследование ситуации внутри- и межэтнического, широкого социального взаимодействия личности с целью контроля результативности
предпринимаемых действий.
Требования к социальному работнику в области реализации целей социальной работы с мигрантами: приоритет интересов, потребностей и ожиданий индивида/группы; ответственность за собственные действия;
отсутствие в личностной схеме дискриминационных действий и оказание препятствия им; оказание действенной помощи в защите интересов мигрантов; постоянное повышение квалификации в плане профессиональной практики этносоциальной направленности; стремление к познанию этнической культуры народов,
составляющих актуальное этносоциальное окружение; оказание квалифицированной помощи в экстремальных и постэкстремальных этносоциальных условиях (вооруженный конфликт, последствия межэтнических
столкновений и т.д.) по профилактике и преодолению межэтнической предубежденности, содействие решению жизненно важных проблем клиента; сотрудничество с иными специалистами в области организации
процесса этносоциализации индивида; поддержка и развитие этносоциализирующих программ и проектов,
адекватных становлению межкультурной толерантности личности; нерегламентированный открытый тип общения с клиентом, содействующий развитию его инициативности, самостоятельности, свободной социальной самореализации и осознанию важности позитивных этносоциальных контактов; выявление интересов
личности в участии в этнокультурно-творческой деятельности на основе диагностики имеющихся задатков и
способностей к иным творческим видам деятельности.

Формы социальной работы с мигрантами
индивидуальная
1. Диагностика интересов и
этнокультурных ожиданий
личности
2. Выявление микросредового
социально-позитивного
этнокультурного потенциала личности и его активизация
3. Организация социально-психологической помощи по преодолению негативных этнических
стереотипов, адаптации к новым
социокультурным условиям
4. Помощь в этно- и межкультурной адаптации, решение проблем
социального включения
5. Организация системного воздействия условий обновленного
этнокультурного пространства
с опорой на интересы личности
6. Включение личности в этнокультурное взаимодействие
на основе диагностированных
интересов.
7. Диагностика и содействие
решению социальных проблем
личности в новой культурной и
социально-экономической среде.

групповая

в общине

1. Организация внутригруппового
взаимодействия на основе общности
этнокультурных интересов
2. Координация и организация связи
этнокультурных групповых объединений
3. Пропаганда деятельности этнокультурно-образовательных институтов
и объединений,
3. Организация и проведение групповых культурно-досуговых мероприятий,
в том числе этнокультурнообразовательной направленности
4. Включение микрогрупп в совместную
групповую культурно- творческую
деятельность
5. Социально-групповая терапия по
профилактике внутри- и межэтнических
конфликтов (деловые игры, тренинги)
6. Социально-групповая терапия по
решению социальных проблем в
новой культурной и социально-экономической среде

1.Координация связи общественных институтов и этнокультурно-групповых
объединений
2.Представление и защита этнокультурных интересов и потребностей личности в правовых и общественных
организациях
3.Выявление групп этнокультурного
«риска», связь со службами миграции,
социальными службами
4.Включение в систематизированную
работу с населением общественных
этнокультурно-образовательных
институтов
5.Помощь в организации межгруппового
и межэтнического взаимодействия
6.Организация и проведение культурнодосуговых мероприятий этнокультурнообразовательной направленности через
установление и координацию связи институтов социума.
7. Координация деятельности органов
социальной защиты и социальных служб
в решении социальных проблем
различных групп мигрантов

Содержание социальной работы с мигрантами
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Выделенные приоритетные направления социальной работы с мигрантами позволяют остановиться на
технологиях общего порядка, применяемых в практике социальной работы: диагностика, профилактика,
адаптация, реабилитация, коррекция и терапия. Обоснование содержания социальной работы с клиентом
исследуемого направления аргументируется диагностикой его ближайшего этнокультурного окружения с целью выявления его социально позитивного аспекта и использования в дальнейшем, а также определения
наличия интереса индивида к видам просоциальной деятельности, которые могут быть актуализированы в
процессе взаимодействия с ним. Несомненная роль профилактики заключается в поиске средств относительно разработки системы мер, содействующих становлению межкультурной толерантности посредством участия индивида в культуротворческой деятельности. Параллельно осуществляется адаптация к этносоциуму
с соответствующим акцентом на особенности: причины перемены места жительства, приобщение (особенно
молодежи) к поликультурному обществу. В случае наличия социальных проблем клиента включаются механизмы его социальной реабилитации. В условиях диагностики этнонегативного поведения особую важность
приобретает коррекционно-терапевтическая работа.
Анализ форм организации социальной работы с мигрантами, сущности ее проблематики позволил определить следующее содержание, отраженное на рисунке 1.
Предлагаемое содержание позволяет во многом содействовать снятию проблемы межэтнической конфликтогенности общества, повысить уровень ценностного восприятия культурного наследия, его уникальности в многообразии. Это достигается посредством создания условий самостоятельного выбора на основе
социального и социально-педагогического управления комфортной для индивида среды, включающей этнопедагогический потенциал национально-культурных объединений, семейного окружения и т.д., что обеспечивает основу осознания этнокультурного своеобразия; способствует пониманию равнозначности этнических
культур через ознакомление с ними. Одновременно предлагается профессиональное решение проблем в области адаптации к новым социально-экономическим и культурным условиям. Выявленные технологические
особенности позволяют содействовать обеспечению эффективности социальной работы с мигрантами через
организацию системы мер по формированию межкультурной толерантности и одновременной адаптированности индивида в поликультурной среде. Актуализируется проблема выявления содержания подготовки социальных работников в данном направлении.
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Өзінің құрамы жағынан қазіргі уақыттағы қазақстандық полиэтникалық қоғам этникааралық қатынастарды тұрақтандыру саласындағы жұмыстың мәнін егжей-тегжейлі анықтауды талап етеді. Адамды мәдени құндылықтар жүйесіне еңгізу процесін талдау және мигранттармен әлеуметтік жұмыстың
мәні айқындау бойынша оны жетекші бірі ретінде таңдауға мүмкіндік береді. Мақалада мигранттармен
әлеуметтік жұмыстың прнципиалды негізі ұсынылған, оның әдістері, технологиялары, түрлері сипаттай
отырып, нақты мазмұны саласы және іске асыруының ерекшеліктері көрсетілген.
Түйін сөздер: мигранттармен әлеуметтік жұмыс, мигранттармен әлеуметтік жұмыстың әдістері,
принциптері және түрлері, мигранттармен әлеуметтік жұмыстың технологиялары.
Modern multi-ethnic composition of Kazakhstan society requires detailed definition of the essence of work in the
field of stabilization of inter-ethnic relations. Analysis of the features of the inclusion of the individual in the system of
values of culture and the essence of social work with migrants makes it possible to single out the latter as one of the
leading directions for realizing the purpose of ethno-cultural-value orientation. The article proposes its fundamental
basis, describes the methods, technologies and forms, outlines its specific content and implementation features.
Key words: social work with migrants, methods, forms, principles of social work with migrants, technology of
social work with migrants
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ГЕНДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ЖЕНСКАЯ «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» (CASE-STUDY)
В статье показан пример применения биографического метода в изучении жизненного пути женщины
– сотрудницы органов внутренних дел. Автор анализирует особенности биографического метода, способы
получения биографического материала, виды информации, получаемой посредством данного метода. Кроме
того, оценены возможности метода в получении ответов на вопросы, связанных со становлением женщины
в мужской профессии, жизненными стратегиями и карьерными устремлениями.
Ключевые слова: качественные методы в социологии, биографический метод, автобиография, женские
исследования, история жизни, женщины в полиции.
Характеристику качественных методов исследования в социологии можно свести к тому, что они позволяют
глубже понять окружающий мир «с точки зрения тех, кто в нем живет» [1, 11]: причины действий, установки,
жизненный опыт, взгляды, ход мыслей, ожидания, убеждения, намерения, стоящие за поведением человека.
Как пишет В.А. Ядов, объектом интереса качественной социологии становится локальное, специфическое
в образе жизни отдельных малых групп, жизненный мир со своей социальной практикой, нормами, опытом [2, 394]. Здесь исследователь концентрируется на глубоком рассмотрении социального опыта отдельных
субъектов, его понимании и интерпретации, поиске смыслов. Данный опыт находит свое выражение в лексике,
высказываниях, рассказах о собственной жизни.
Во всем многообразии качественных методов следует особо выделить биографическое исследование
жизненного пути, «от детства к взрослению» или биографический метод. По мнению И.Ф. Девятко, биографический метод имеет много общего с методом включенного наблюдения и является разновидностью
этнографического подхода к «анализу случая». Отличие состоит в большей сфокусированности «на
уникальных аспектах истории жизни человека» [3, 64].
По определению В. Фукс-Хайнритц, биографический метод охватывает способы измерения и оценки жизненно-исторических свидетельств, рассказанных или сообщенных сведениях о жизни с точки зрения тех, кто
эту жизнь прожил [4, 12-13]. В данном случае неважно, собирает ли исследователь свидетельства истории
жизни посредством интервью, или он их находит и суммирует (собрания писем, дневники, семейные записи-описания и т.д.).
Истоки биографического метода коренятся в культурной антропологии и истории, а также - в
документальной журналистике и мемуаристике [3, 64]. Метод характеризуется значительной ретроспективностью, опосредованностью источниками, стремлением к полноте реконструкции прошлого, близостью к
искусству [5, 111].
Биографический метод аналогичен экспериментальному лонгитюдному исследованию. Более того, в силу
своей ретроспективности он отчасти может заменить лонгитюд, когда нет возможности изучать развитие
непосредственно, год за годом, на длительном отрезке времени. Метод оперирует событиями, поступками,
обстоятельствами и освещает не только объективную сторону жизни, но и переживания во внутреннем мире.
Н.А. Логинова отмечает, что «в своем монографическом варианте метод отличается интимностью, нередко
воспоминания, письма, дневники носят характер исповеди, и тогда особенно мощно работают субъективные
факторы — защитные механизмы, влияние мотивов, реакция на исследователя, искажения памяти». [5, 111].
Ядов акцентирует внимание на том, что в биографическом повествовании существуют два пласта
информации: события, о которых повествуют (что и как происходило в жизни), и способ повествования
(как это рассказывается). Индивидуальная история жизни может стать основой при изучении способов
«проживания жизненных событий»: индивидуальных кризисов, поворотных моментов жизненного пути, а
также индивидуального опыта проживания значимых социально-исторических ситуаций [2, 363-364].
В отечественной гуманитарной традиции подробной разработкой биографического метода занимался
Б.Г. Ананьев, определяя его как «собирание и анализ данных о жизненном пути человека как личности и
субъекта деятельности» [5, 104-105]. В жизненном пути личности ученый выделяет два класса событий:
1/ события среды – существенные сдвиги в природной и социальной среде, происходящие не по инициативе
личности и неподвластные ее контролю, которые составляют внутреннюю систему временных координат
субъективной картины жизни, относительно которой размещаются значительные биографические даты;
2/ события поведения личности в среде или события-поступки – это дискретные изменения жизненных
обстоятельств, которые производятся личностью как субъектом собственной жизни.
306

№ 5 (120) 2017

Позднее Н.А. Логинова включит в эту классификацию события-переживания - изменения во внутреннем
мире личности, порождаемые изменениями внешних обстоятельств и стимулирующие активность личности
как субъекта жизни [6, 156–172].
Девятко предлагает различать три основных типа историй жизни [3, 69-70]:
- полная «история жизни» в идеале очерчивает весь жизненный опыт субъекта, «от колыбели до могилы»,
и не требует большого объема и степени детализации;
- тематическая «история жизни» отличается от полной тем, что она относится преимущественно к одной
стороне или фазе жизненного цикла субъекта;
- основная особенность отредактированной «истории жизни» - ведущая роль социолога-интерпретатора,
явно организующего биографический материал в соответствии с теоретической логикой, избирательно
редактирующего и интерпретирующего исходный рассказ (или рассказы) субъектов для того, чтобы ответить
на поставленные в исследовании вопросы.
В качестве биографического материала может рассматриваться любой устный или письменный рассказ
субъекта о событиях его жизни. Чаще всего в качестве измерительного инструмента используется открытое
интервью, варианты реализации которого достаточно разнообразны.
Лейтмотивное интервью часто обосновывается тем, что респонденту / информанту помогают подойти
к определенной теме и ее не бросить, продолжить. Здесь используются подробные опросные листы или
листы-подсказки (биографические путеводители) на несколько тем, которые должны быть обсуждены в ходе
интервью. Основной недостаток лейтмотива касается риска «бюрократизации интервью, когда «из средства
достижения информации лейтмотив становится средством блокирования информации» [4, 24-25].
В ходе нарративного интервью опрашиваемого просят рассказать подробно свою историю жизни по
собственным релевантным критериям, причем следуя происходящему с течением времени [4, 26]. Как только
информант заканчивает рассказ о своей жизни, интервьюер расспрашивает об отдельных, оставшихся неясными, моментах, но так, чтобы по возможности стимулировать новые рассказы, не используя вопрос «Почему?».
Главный смысл этих правил - в сохранении документального содержания истории жизни через стимулирование
рассказов так, чтобы скорее достичь соответствия рассказа тому, как это происходило «тогда».
Открытое интервью, в котором интервьюер выглядит как любопытный знакомый, который - по типу
повседневного разговора - задает наводящие вопросы, тут и там вставляет свои собственные опыты из своей
истории жизни [4, 27].
В. Фукс-Хайнритц, анализируя методы сбор биографического материала, указывает на возможности
конкурсов, через публичное обращения к комитету или жюри, которые затем присуждают призы за «лучшие»
сообщения, а также взаимодействие с культурными или социальными организациями, которые заслуживают
у опрашиваемых групп большее уважение, чем у групп ученых [4, 27]. В отечественной науке также
распространена практика использования возможностей образовательных институтов, в рамках которых
пишутся сочинения-автобиографии или эссе на автобиографическую тему.
Наконец, пишет В. Фукс-Хайнритц, можно одного опрашиваемого с помощью одного или нескольких
биографических интервью подвигнуть к тому, чтобы собрать письменную историю жизни (и при этом задать
точку зрения или лейтмотив) [4, 27].
Отметим, что анализ историй жизни находил применение в изучении социальных меньшинств, которые
плохо поддаются пространственной и временной локализации. [4, 20-21]. Также метод используется в гендерных исследованиях, позволяя изучить мужские и женские модели поведения. Так, Е. Мещеркина указывает
на то, что в феминистком исследовании метод дает возможность и исследователю, и опрашиваемой женщине
поддерживать субъект-субъектные отношения, обмениваясь взаимной перспективой [7, 213].
Своеобразие логики в биографическом исследовании заключается не в частоте случаев, а в типологии различных вариантов в замеренных случаях, формировании обозримого репертуара социальных возможностей
[7, 213]. С точки зрения феминизма, автобиография - это самая истинная история, «произошедшая на земле
в конкретный час и в конкретном месте, социально и географически охарактеризованном» [8]. Задачей исследования становится эмпирическое и теоретическое прояснение «биографического измерения гендерных
отношений» [7, 217].

Здесь вновь актуализируется феминистская критика «нормальной» биографии, для которой характерны
линейность, прогресс, образование, успех (неуспех), карьера. В то время как женские биографии обладают целым
рядом особенных структурных признаков:
- В патриархатных обществах они изначально подлежат двойному обобществлению, которое накладывает
отпечаток, как на внешнюю структуру жизненного пути, так и на субъективную биографическую перспективу.
- Жизненные пути женщин отличаются от мужских образцов, они полны разрывов, пауз, противоречий,
амбивалентны и нелинейны.
- Женская идентичность и Я-концепция гораздо сильнее ориентирована на отношения и социальные сети,
что, по мнению исследовательниц, требует новых подходов в понимании индивидуальности и автономии [7,217].
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Каким же образом «работает» биографический метод в практике женских исследований? Существует
ли типичная женская биография? И как она звучит, если речь идет о женщине, реализовавшейся в карьере
полицейского? Почему женщина выбирает «мужскую» профессию и службу в системе органов внутренних
дел? Возникает ли конфликт между статусами, и как он осознается женщиной? Становится ли работа в
полиции условием преодоления трудной жизненной ситуации или же это реализация личных амбиций и
стремлений?
В казахстанской полиции в настоящее время трудятся свыше 9 тысяч женщин, намечается устойчивая
тенденция к феминизации структур органов внутренних дел, изменяется направленность самореализации женщин, все увереннее выходящих за пределы приватной сферы домашнего хозяйства, деторождения, ухода и заботы о членах семьи. Профессиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел
является «деятельностью в особых условиях», но женщины наравне с мужчинами несут службу, работают
в оперативных подразделениях и «аналитике», занимают руководящие должности, находясь в рамках
традиционной мужской субкультуры.
Между тем, большинство вопросов, связанных с особенностями становления женщин в мужских
профессиях, изменений в их личностной структуре, различий в жизненных стратегиях и карьерных
устремлениях, а также с проблемами гендерной «раздвоенности», женственности, власти, долга, женского
опыта в целом, пока чаще остаются без ответов.
На наш взгляд, именно биографический метод позволяет детально изучить особенности жизненного пути
женщины в мужской профессии (с личной перспективы) и получить ответы на поставленные выше вопросы.
В данном случае метод был реализован в апреле 2015 года в формате открытого интервью
продолжительностью 4,5 часа, во время которого производилась диктофонная запись (в дальнейшем
транскрибированная). В качестве героини истории жизни выступила женщина 45 лет, полковник полиции, на
службе находится с 1996 года. Разведена, имеет двоих взрослых детей.
Центральным лейтмотивом интервью были вопросы построения карьеры в системе органов внутренних
дел (профессиональная самореализация), материнство и семья («женское» предназначение), личная жизнь. В
ходе диалога постоянно звучали темы женственности, смысла жизни, любви и пр.
В начале интервью опрашиваемой было предложено начертить линию жизни и на ней отметить важнейшие
для нее события, начиная с самого детства. Жизненная история разворачивалась в хронологическом порядке
без отступлений и возращений назад с момента рождения ребенка в студенческую пору. За этим последовали окончание вуза, рождение второго ребенка, короткий период работы в школе, декретный отпуск, а из
трагичного - развод, последующая за ним недолгая болезнь. Так прошли шесть лет. В целом, опыт материнства
описывался как легкий, поскольку всегда была поддержка со стороны родителей. Материнство сегодня
приносит удовлетворение, детьми героиня довольна, отношения с ними хорошие. В целом, данная тема не
стала столь значимой, как ожидалось, повествование не заняло много времени, да и слов для выражения
эмоций было не много.
Приход в полицию стал возможностью преодолеть сложную экономическую ситуацию, поскольку «нужна
была не только стабильная заработная плата, вообще надо было вставать на ноги. Тем более, что это были
трудные времена, начало 90-х». Выбор объясняется просто: «В семье по двум линиям были «менты». Дядька
помог устроится в ДВД. В полиции все понятно и четко, еще и звания идут, преимуществ очень много».
Потом была настоящая удача в лице начальника, который стал для рассказчицы учителем и наставником.
Смерть отца через год после вступления в ряды сотрудников правоохранительных органов явилась первым
действительно тяжелым жизненным испытанием: «Я – папина дочка, и папа был опорой в воспитании
мальчишек. Его смерть оказалась полной неожиданностью, тромбоэмболия. Начала болеть мама. Мне надо
было брать все в свои руки». Еще одной трагедией стала смерть мамы, уже много позже, когда и мальчики
выросли, и жизнь в целом сложилась.
Служба стала источником не только экономической стабильности, но и хорошим подспорьем для
личностного роста: стало получаться с карьерой, складывались конструктивные отношения в коллективе,
коллеги ценили, кроме того был получен диплом юриста. Работа давала возможность раздвинуть и пространственные границы, побывать за рубежом, «подрасти» на международных проектах, ощутить себя экспертом.
Постепенно ушел страх смены руководства, с опытом руководящей деятельности появилась еще большая
уверенность в себе.
Рабочие отношения с мужчинами всегда строились на равных, но как говорит сама участница интервью
«все время приходится держать себя в тонусе, доказывать свой профессионализм, быть жесткой». Расти без
протекции, безусловно, трудно, но зато есть азарт доказывать, что «ты не хуже, а даже лучше коллег-мужчин».
Форма, погоны мыслятся как символ власти и влияния даже за рамками трудовой деятельности, причем
очень ощутимый, вплоть до того, что «ты знаешь, когда я вспоминаю о звании, то ощущаю свою власть».
Важность работы констатируется однозначно, среди всех других сфер жизни она занимает приоритетное
место, поэтому на линии жизни были отмечены события чаще связанные с вехами в профессиональной
карьере, а не личной жизни.
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Замуж участница интервью больше не выходила, но были прочные отношения, которые также
стимулировали к росту, заставляли «держать спину», и в целом были партнерскими и равными. Здесь
также приходилось демонстрировать свой интеллект, отстаивать самостоятельность. Если работа – это
самореализация в личностном смысле, то любовь – «источник положительных эмоций, «доппинг» для того,
чтобы трудиться». Однако, счастье и любовь для героини этой истории жизни, по ее словам, никак не связаны.
Хотя писать стихи она начала, будучи в отношениях.
Вскользь были упомянуты болезни, сопряженные с операциями, «пережитые и забытые». Между тем,
именно в этих ситуациях пришло осознание конечности жизни, но «без страха смерти».
Женственность связана прежде всего с материнством, остальное видится не столь важным в этом
отношении. Видеть женственность в буднях мужской профессии получается не очень хорошо, пресловутое
стереотипное «женщина в форме – это очень красиво» неожиданно не срабатывает. Здесь женственность
скорее лишь сквозит: украшения, стрижка, макияж, а еще такие ее проявления, как домашняя выпечка или
чай для коллег-мужчин, но только иногда.
Ощущается ли собственная инаковость, осознаются ли отличия от других – «гражданских» - женщин?
Конечно «да», но не в плане привлекательности, акцентов на чем-то типично женском. В интервью звучали
аргументы о стабильности, своеобразии карьеры, интеллекте, собранности, получении званий и уважении
к ним, о трепете перед формой, значимости и сложности своего труда, а также своей защищенности перед
невзгодами.
План будущего был задан самой опрашиваемой на 10 лет вперед. Там она хочет работы для души – легкой
и приятной – но уже после выхода на пенсию, видит себя бабушкой с внуками. В будущем возможно и
замужество – «это мечта такая, что он упадет с неба, искать не буду».
На какие глобальные события или события среды пришлись вехи истории жизни, рассказанной участницей
интервью? И рождение детей, и начало профессиональной карьеры, и взросление в целом – все это происходило
в период распада СССР, первых шагов независимости Казахстана, реформ в правоохранительной системе, переносе столицы. Можно сказать, что эта история жизни разворачивалась вместе с историей страны, столицы
и правоохранительной системы.
Внешними обстоятельствами, стимулировавшими активность личности, стали события драматические:
появление детей, развод, уход родителей, встречи и знакомства, болезни. Испытанием стал и возраст, который
«вдруг осознался после сорока» и заставил думать о пенсии, планах на будущее, жизни без службы.
Является ли данная женская биография типичной? Скорее да, поскольку в ней присутствуют события,
переживаемые большинством современных женщин, настроенных на карьерный рост и профессиональную
самореализацию. Что делает ее уникальной? Сама хронология событий, особенности личности всех
вовлеченных в процесс жизни главной героини, ее собственные переживания и реакции на жизненные
события, моменты глобальной истории, совпавшие в конкретном месте и времени с ее жизнью и т.д. А также
несомненная успешность героини в выбранной ею стезе, и «мужская» линейность биографии.
Выбор «мужской» карьеры и службы в системе органов внутренних дел объясняется как материальными
резонами, стабильностью, возможностью избежать безработицы, получением социальных льгот (раннее
пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание), так и стремлением к власти и авторитету, желанием
выраженной социальной полезности труда, азартом и конкурентоспособностью в профессиональных отношениях с мужчинами, общей андрогинностью.
Выраженного конфликта между статусами в данном случае не отмечалось, поскольку изначально была
обозначена необходимость принимать на себя мужские роли, а воспитание и быт делегировать другим членам
семьи. Данная тема в целом не заострялась в ходе интервью.
Таким образом, биографический метод дает серьезный объем качественных данных, связанных с «женской
темой». Уже одно интервью показывает возможности, достоинства и недостатки метода, особенности работы
с материалом, а также позволяет исследователю совершенствовать коммуникативные навыки и стиль общения
с конкретной категорией информантов. Для опрашиваемой участие в биографическом интервью – это способ
осознания и структурирования собственной жизни, ее отдельных сфер или временных планов. Здесь также
скрыты возможности проявления активизма, привлечения внимания к тем или иным вопросам, озвучиванием тем, которые обычно умалчиваются и т.д. В дальнейшем планируется проведение серии биографических
интервью с женщинами, достигшими карьерных высот в системе органов внутренних дел, более сложный
план реализации интервью с применением психологического тестового инструментария.
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Мақалада әйелдер – ішкі істер органдарының қызметкелерінің өмірлік жолын зерттеуде биографиялық
әдісті қолдану мысалы келтірілген. Автор биографиялық әдістің ерекшеліктерін талдап, биографиялық
мағлұматты алу тәсілдері мен ақпарат түрлерімен таныстырды. Сонымен қатар, әйелдердің ер
азаматтарға лайықты мамандыққа бейімделуі мен өмірлік ұстанымдар мен стратегиялары бағаланған.
Түйін сөздер: социологияда сапалық әдістер, өмірбаян әдісі, әйелдерді зерттеу, әйелдер тарихы,
полициядағы әйелдер.
Annotation. In this article, the author shows an example of the application of biographical method for the study
of the life story of the woman-police officer. The author analyses the features of the biographical method, ways of
obtaining biographical material, types of information obtained by this method. In addition it is assessed the opportunities of the method to answer on the questions about the woman self-actualization in man’s profession, her life
strategies and career expectations.
Key words: qualitative methods in the sociology, biographical method, autobiography, women’s studies, life
story, women in police.
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докт. ист. наук, профессор1, докторант2, магистрант3 Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ.
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ МЕН ОҢТҮСТІК КОРЕЯ АРАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Мақалада Оңтүстік Кореяның посткеңестік Орталық Азияға, әсіресе Қазақстанға, қатысты саясаты
зерттелген.КСРО-ның құлдырауы Корея үшін осыған дейін шетел акторларына жабық болған аймақпен
саяси, экономикалық және гуманитарлық қатынастарды кеңейтуге мүмкіндік ашты. Кейбір аймақ
мемлекеттерінде аздаған корей халқының болуы және жергілікті экономикада сауда қатынастарды
кеңейту мүмкіндігі Оңтүстік Корея үшін аймақтағы әсерін күшейтуге итермелеуші күш болды.
Мақалада Оңтүстік Кореяның ынтымақтастық аясындағы басымдылықтары қарастырылады, сондайақ, осы аймаққа әлемдік державалардың қызығушылығының негізгі себептері ашылған. Сонымен қатар,
Қазақстан мысалында Орталық Азия мен Оңтүстік Корея арасындағы сауда-экономикалық қатынастары
және инвестициясы бойынша статистикалық ақпараттар келтірілген.
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Кілтті сөздер: Орталық Азия, Оңтүстік Корея, Қазақстан, экономика, ынтымақтастық, инвестиция,
энергетика, банк және әлеуметтік сала.
Орталық Азия – бес мемлекет: Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан –
территориясын қамтитын аймақ. Ол жалпы ауданы 3 882 000 км2 және халық саны 53 млн. адамнан асатын
Еуразиялық материктің орталығында орналасқан [1].
Бұнда Ресей, Қытай, АҚШ, Еуропалық Одақ мемлекеттері секілді түрлі державалар мүдделері тоғысады.
Географиялық орналасуы геосаяси және геоэкономикалық қызығушылықтың өсуінің бірінші себебі. Орталық Азия батысында Еуропамен, шығысында азиялық мемлекеттермен, солтүстікте Ресей Федерациясымен
шектеседі, ал оңтүстікте мұсылман әлемі мемлекеттерімен ортақ шекарасы бар. Сондықтан, бұл аймақ
қауіпсіздікті қамтамасыз ету аймағы ретінде және транзиттік жолдар өту территориясы ретінде маңызды
болып табылады. Ежелден бұл жерден Ұлы Жібек Жолы өткен болатын. Сол себепті, осы аймақтың орналасуы
екі әлем бөлігі: Азия мен Еуропаны – қосу үшін мүмкіндіктер береді.
Әлемдік державалардың қызығушылығының екінші себебі ретінде Орталық Азия мемлекеттерінің
энергетикалық және басқа да табиғи ресурстарды ие болуында. Отын-энергетикалық ресурс (мұнай мен
газ) көлемі бойынша аймақ әлемдегі екінші орынды алады. Алтын, мыс, уран және ауыр металдар секілді
сирек кездесетін қазбалардың қомақты қорын өз жерінде сақтауда. Бүгінгі күні табиғат ресурстар сатылымы
Орталық Азия мемлекеттерінің экономикасында негізгі капитал көзі болуда [2].
Аймақтағы терроризммен және халықаралық қылмыстықпен күрес үшінші фактордың рөлін ойнайды.
Осылайша, Орталық Азияда түрлі мемлекеттер мүдделері кездеседі, солардың бірі Оңтүстік Корея.
Оңтүстік Кореяның Орталық Азияға байланысты саясатының бірнеше бастамалары болған. Солардың бірі Ро
Му Хьюнның «Комплексті Орталықазиялық бастамасы» болып табылады.
Оңтүстік Корея 90 жж. Орталық Азия аймағына көңіл аудара бастаған, алайда Азиядағы қаржы дағдарысына
байланысты онжылдықтың екінші жартысында белсенділігі әжептеуір төмендеді. Ол тек 2000 жж. қайта
жанданды. 2004-2005 жж. Қазaқстан мен Өзбекстанға екі сапарынан кейін 2005 ж. желтоқсанда Корей
үкіметі мемлекеттік және жеке ұйымдар уәкілдері қатынасқан Орталық Азияда конференция ұйымдастырды.
Нәтижесінде 2006 ж. «Комплексті Орталықазиялық бастамасы» қабылданды. Оның мақсаты: « еуразиялық
континентке жылжу мақсатында және ұзақ мерзімді энергоресурстарды тасымалдауды қамтамасыз ету үшін
Орталық Азияда аралық пункт құру» болды [3, 42].
Екінші бастаманы экс-президент Ли Мен Бак ұсынған болатын. 2009 ж. Корея мұнай және шикізат
минералдарының жоғары бағасына таң қалған. Оның басқаруымен Кореяның сыртқы саясаты өршілірек және
табандырақ болды, ал ресурстық дипломатиясы оның негізгі элементіне айналды. Мемлекет қолдауымен
жеке меншік секторы бұл аймақтағы Кореяның дипломатиялық қатысуының негізгі элементі болып
қалыптасты. 2009 ж. наурызда экс-президент Ли Мен Бак Азиядағы Сеулдің араласуын кеңейту үшін жаңа
азиаттық бастамасын бастады. Жалпы деңгейде Бастама Тынықмұхит аймағына және АҚШ, Солтүстік Корея,
Қытай және Жапонияға бағытталған Корея дипломатиясы шекарасын кеңейту үшін бағдарланған. АСЕАН
мемлекеттермен әріптестік, сонымен қатар, Австралия, Жаңа Зеландия және Орталық Азия мемлекеттермен
ынтымақтастық үлкен маңыздылығы бар перспектива болып есептелді. 2009 ж. мамырында Орталық Азия,
соның ішінде Өзбекстан мен Қазақстан, стратегиялық маңызын Ли Мен Бак «Жібек жолы» атты жаңа
бастамасында атап өткен.
Үшінші бастама экс-президент Пак Кынхе ұсынған болатын. 2013 ж. қазанда Сеул қаласында «Евразия дәуіріндегі жаһандық ынтымақтастық» атты конференциясы өтті. Бұнда экс-президент өзінің аймақ
мемлекеттерімен ынтымақтастығының экономикалық көзқарасын түсіндірген. Әсіресе, оның « Еуразиялық
бастамасында» барлық Еуропа және Азия бойынша энергетикалық және логистикалық инфрақұрылымын
(мысалы, теміржол байланысы, мұнай және газ құбырлары, электр тоғы) байланыстыруға ұсынылды. «Бір
континент, өнерпаз континент және бейбіт континент» ұранымен бұл бастама кең европалық континентте
бірыңғай көлік, энергетикалық және сауда жүйелерін жоспарлады. Осы мақсатпен стратегия Пусаннан
Еуропаға дейінгі теміржол және көлік байланысын қосатын, әрі Солтүстік мұзды мұхит арқылы «Жібек
жолы экспресс» атты жаңа теңіз маршруттарын дамытуды ұсынады. Бұл бастама арқасында корей
компанияларының жаңа базарлары ашылуы қажет болған. Ал ол өз кезегінде жергілікті орталық азиялық
мемлекеттерге логистика және инфрақұрылымға инвестициялар қамтамасыз етуі мүмкін болатын [3, 43].
АҚШ, Қытай, АТМА, сонымен қатар, Орталық Азия бойынша сыртқы басымдылықтар жасалған болатын.
Оңтүстік Кореяның Орталық Азияға қызығушылығының бірінші себебі бұнда корей диаспорасының үлкен
көлемінің өмір сүруі. Бұл халықтың алғашқы өкілдері 1860 ж. Қиыр Шығыс территориясына миграциялаған.
1937 ж. Сталин бұйрығымен корейліктерді Ресейден Орта Азия мен Қазақстанға көшіру басталды.
Орталық Азияда корей диаспорасының өмір сүруі үлкен болмаса да, Орталық Азия мен Оңтүстік Корея
арасындағы ынтымақтастық дамуына түрткі болды. Мысал ретінде Қазақстанды келтіріп кетуге болады.
1990 жж. басында тәуелсіз Қазақстан экономикасы сыртқы қаржыға қатты мұқтаж болғанда Оңтүстік
Корея шетел мемлекет-инвесторлар қатарында алдыңғы орындарды алған болатын. Алдыңғы қатарлы
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корей концерндері («чхебольдер») – «Самсунг», «LG», «Дэу», «Хюндай», сондай-ақ, кіші және орта бизнес
компаниялары Қазақстан экономикасының түрлі салаларына инвестиция құйды. Оңтүсік Корея бизнесмендері
айтуынша басқаларға қарағанда Қазақстанда бейімделуге жеңілірек болды. Бұның негізгі себептеріне,
бірінші, жергілікті корейліктердің оң имиджі (еңбекқорлық, орындаушылық, білім деңгейі және т.б.) әсер
етті. Екіншіден, Қазақстан корейліктері қарым-қатынас орнатуда байланыстырушы бөлік рөлін атқарды, ал
кейде табысты ымыра гаранты рөлінде болды. Казақстандық корейліктер қатарындағы бизнесмендер тек
өздері ғана отандастарымен бірлескен мекемелер ашып қана қоймай, сонымен қатар, олар мен жергілікті
бизнесмендер арасында делдалдық қызмет атқарды. Көптеген оңтүстік кореялық бизнесмендер өз жұмысын
корей диаспорасының алғашқы көмегі арқасында бастаған болатын.
Қазақстан мен Корея арасындағы диалогта Қазақстандағы корейліктер қауымдастығы (ҚКҚ) үлкен
орын алады. ҚКҚ – корей диаспорасын нығайтатын қоғамдық ұйым. ҚКҚ этникалық мәдениетін, оның
ұлттық қайнар көздерін, бұқаралық ақпарат құралдарын сақтап қалу және дамыту үшін, сондай-ақ, Корея
Республикасы елшілігімен (Астана), Бас консулдықпен (Алматы), Ағарту орталығымен, Корей Халықаралық ынтымақтастық бойынша агенттікпен (KOICA), Сауда және инвестиция бойынша корей агенттігімен
(KOTRA), Оңтүстік Корея тұрғындары қауымдастығымен жақын ынтымақтастық орнатуда көп жұмыс
атқарды. Соңғы жылдары жемісті ынтымақтастық негізінде Қазақстанда тұратын этникалық корейліктер
және Оңтүстік Корея тұрғындар өкілдері мүше Кореяны бейбіт және демократиялық біріктіру бойынша
комитеттің қазақстандық секциясында болды [4, 324-325].
Оңтүстік Корея аймақтағы қызығушылығының екінші және негізгі себебі Орталық Азия мемлекеттерінің
энергетикалық ресурстарының бар болуы. Корея Республикасының экономикалық дамуы энергетикалық
ресурстарды қажет етеді. Қазіргі кезде Оңтүстік Корея мұнай импорты бойынша 5 орын (АҚШ, Жапония,
Қытай, Германиядан кейін), сұйытылған табиғи газ импорты бойынша 2 орын (Жапониядан кейін) және
көмір қолданысы бойынша 10 орын ала отыра әлемдік ең үлкен энергетика қолданушыларының бірі болып
есептеледі. Өзінің шектеулі табиғи қоры есебінен бар энергоресурстар импорт арқылы әкелінеді [5, 133].
Оңтүстік Корея энергияның 97% шетелден тасымалдайды және энергияны қолданушы мемлекеттер
ішіндегі ондыққа кіреді. Сондықтан, мемлекетті энергетикалық ресурстармен тұрақты қамтамасыз ету
ұлттық басымдылықтардың ең алғашқысы болып тұр. Оңтүстік Корея ресурстарға бай Ресей, Орталық Азия,
Таяу Шығыс, Африка және Латын Америкасы секілді мемлекеттер мен аймақтарда өзінің энергетикалық
дипломатиясын жүргізуде [6, 45].
Қызықты фактілердің бірі, қазіргі кезде Оңтүстік Кореяға мұнай импорты керек мөлшерінен тыс көлемде
әкелінуде. Бұл мұнай алдымен өңделеді және кейін мұнай өнімдері ретінде экспортталады. Сонда мемлекетке
түсетін мұнайдың 25% жуығы қайтадан әлемдік рынокқа экспортталады.
Оңтүстік Корея үкіметі, сонымен бірге, энергетиканы табысты дамыту үшін Орталық Азия мемлекеттерінде
инфрақұрылымды кеңейтуде ат салысады. Үкімет Корея экономикасын қиын және үйлесімді сипатында
сақтау үшін энергетикамен қамтамасыз ету бағытындағы «энергетикалық дипломатия стратегиясы»
негізінде энергетикалық дипломатияны жүргізеді. Сонымен қатар, Оңтүстік Корея үкіметі энергетикалық
ынтымақтастық мақсатындағы арнайы миссиялар түрінде 32 елшілік, ресурстарға бай Африка, Орталық
Азия, Латын Америкасы мемлекеттерінде бас консулдықтар ашты [7, 100].
Оңтүстік Корея үкіметі мемлекет энергетикасы бойынша ақпарат жинау және тарату түрінде оңтүстік
кореялық энергетикалық компанияларға көмек көрсетеді және «Керуен дипломатиясын» (аймақтарда
келісімге қол қою үшін қолайлы жағдай жасау мақсатындағы, «Корейлік керуен» атына ие болған, үкімет
шенеуліктері мен жеке компаниялар құрған арнайы миссия тобы) қолданады [6, 47].
Сондай-ақ, Орталық Азия мен Корея Республикасы арасындағы ынтымақтастық өзара айырбас форматында
жүргізіледі, яғни Орталық Азия шикізат ресурстары мен агроресурстар тасымалдайды, ал Оңтүстік Корея
аймақ мемлекеттеріне жаңа технологиялар экспорттайды.
Корея Республикасының Орталық Азия мемлекеттеріне экспортының құрылымы инвестициялыққа
қарағанда көбірек тұтынушылық болып келеді. Бұнда көбіне тұрмыстық электроника және көлік құралдары
(Қазақстан үшін), тоқыма мен химиялық өнеркәсіп өнімдері (Тәжікстан үшін), темекі өнімдері мен
дәрі-дәрімектер (Түркіменстан үшін). Мысалы, Өзбекстан индустриалды комплексті жабдықтау және
модернизациясының стратегиялық қажеттіліктері пайдасына басымдылықтарын қоя отырып, көлік және
құрал-жабдықды алады. Корея Республикасы 2020 ж. Өзбекстанмен екіжақты сауда айналымы мөлшерін 10
млрд. Долл. жеткізуге жоспарлауда [8].
Бүгінгі күні корей компанияларының технологиялық жаңалықтары ішінде Samsung Electronics және LG
Electronics компанияларының өнімдері әйгілі. Олар Орталық Азияның бар жерлерінде таралған Кореяның
ұлттық брендіне айналды. Тұрмыстық техника ассортименті, ұялы телефондар, компьютерлер, офистік
оргтехника әрқашанда барлық сауда орталықтарында бар, әрі арнайы сауда компаниялар тауарларының ең
көп бөлігін құрайды.
Сонымен қатар, Оңтүстік Корея Орталық Азияның түрлі секторларына инвестиция құяды. Оңтүстік
Корея еркін ерік саяси атмосферасын және басқа да болашақ инвестицияларға қолайлы жағдай жасау үшін
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Даму мақсатындағы ресми көмекті (ДРК) қолданды. Техникалық көмек екі құрал арқылы бағытталады:
біріншісі, KOICA және Даму мақсатындағы экономикалық ынтымақтастық фонды арқылы. Қазақстан мен
Өзбекстан дәстүрлі түрде Кореядан ДРК арқылы едәуір қаржыны алып отырады: 2011 ж. энергетика мен
өнеркәсіпке инвестиция көлемі 42,9% құрады, ал білімге - 23,6% [3, 43].
Аймақтағы инвестиция көлемі біртекті бөлінбеген: Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан аздаған
ресурстар алып отырды, ал Қазақстан мен Өзбекстан болатын болса, корей инвестицияларының көп
бөлігін алушылар қатарына кіреді (10 және 44 орын) [3, 45].
Қазақстан Оңтүстік Кореядан 2005 ж.-дан 2015 ж.-дың 1 тоқсанында 3690,3 млн. Долл. көлемінде тікелей
инвестиция алды, ал осы мерзімде Қазақстаннан Оңтүстік Кореяға жалпы тікелей инвестициялардың
жылыстауы 2,2 млн. Долл. құрады [9].
Мұнай өңдеу саласында жұмыс істейтін ең ірі Оңтүстік Корея компаниясы SK Corp. LG International
Corp. бірлесе отырып, Каспий қайраңының оңтүстік-шығыс бөлігінде кен орнын игеруге қатысады.
Сондай-ақ, Korea National Oil Corp. Бесбөлек, Қаратайқыз, Әлімбай және т.б. кен орындарын игеруде.
«Қазақстан ұлттық электр желісін модернизациялау, 2 кезең» атты Астана үкіметі аясындағы жобада
Қазақстан ұлттық компаниясы KEGOC KEPCO, Hyundai Engineering Co Ltd және Hyundai Corporation
консорциумымен келісімге қол қойды. Ол бойынша Оңтүстік Корея компанияларының консорциумы
Ақтөбе, Батыс және Шымкент электр желісі магистраль филиалдарына жататын 500 және 200 кВ қосалқы
станциялар модернизациясын жасайды [4, 263-264].
Қазақстан банк саласы Оңтүстік Корея капиталын салудың тағы бір секторы. 2017 ж. дейін Қазақстан
нарығында Оңтүстік Кореяның ең мықты ойыншысы ретінде ЦентрКредит Банкінің акцияларының иегері
болған ірі Kookmin банкі болған. Тағы бір Алматыда орналасқан ірі корей банкі Shinhan Bank болған.
Ол тұрақты түрде балалар үйіндегі және бейберекет отбасыдағы балаларға, инвалидтерге арналған түрлі
әлеуметтік мерей-тойлар өткізіп отырады [10].
Қазақстан нарығындағы банктерден басқа корей қаржы институттары, әсіресе, ірі сақтандыру
компаниялары, пайда болды. Hyundai Securities тәжірибе түрінде қазақстандық нарыққа жылжымайтын
мүлік құрылыс саласына кірді. «АНА I&C», «Samsung IMK Corporation» секілді компаниялар жұмыс
істейді. Sinohydro Corporation Limited және КСС Engineering & Construction Co., Ltd. екі корейлік
компаниялары Жамбыл облысындағы екі автомобиль жолдарының құрылысына және қаржыландыруына
қатысты. «Samsung SDS» Оңтүстік Корея компаниясы Қазақстан автомобильдік жол саласының және
көлік-логистикалық жүйесінің жобаларына қатысты.
Бұрынғы Көлік және коммуникация министрлігі мен Samsung SDS Co., Ltd арасында Өзара түсіністік
және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған [4, 266-267].
Сонымен қатар, көлік құрылысы саласына инвестициялар құйылуда. Өзбекстанда бұл салаға инвестиция
құйған ең әйгілі компания Daewoo болды. Бұл компания мемлекетте көлік өндірісін 1990 ж. – 2000 ж.
басында өз зауыттарын салу жолымен дамытты. Кореяда бұл компанияның ойсырауынан кейін Өзбекстан
UzDaewoo (кейіннен Ravon) көлік брендін құрды. Қазіргі кезде ол экспортын көршілес мемлекеттерге,
Үндістан, Пәкістан, Африка елдеріне шығаруда [11].
Осы секілді Оңтүстік Корея Тәжікстан мен Қазақстанға да қаржы салады. Тәжікстанда оңтүстік
кореялық компаниялар тоқыма және химиялық өндіріске инвестиция салады. Ал Қазақстанда көлік
өндірісі және мұнай-газ химиялық саласына қаржы салынды. Мысалы, Қазақстандағы бірнеше көлік
зауыттарына оңтүстік кореялық компаниялар $60 млрд. Долл. көлемінде қаржы салған. Бұндай көлік
құрылысы компанияларына SsangYong Motor Corp., Hyundai Motor Corp. жатқызуға болады [11].
Қазақстан экономист-эксперті В. Додонов айтуынша Қазақстан нарығында
корей қаржы
институттарының жандануы мынадай бағыттар бойынша перспективті:
•
корей импортін қаржыландыру;
•
корей тауарларын сатып алу үшін жергілікті халыққа тұтынушылық кредиттер беру;
•
қазақстандық экономиканы модернизациялау бағдарламаларын қаржыландыру;
•
қазақстандық эмитенттерінің бағалы қағаздарын иемдену, Қазақстан қор биржасына (КASE) қатысу;
•
Алматы қаласындағы Аймақтық қаржы орталығының дамуына көмектесу;
•
Корея Республикасы нарығының қор биржасына қазақстандық институционалдық инвесторларына
қол жетімділігіне демеулік жасау [4, 269].

Оған қосымша Оңтүстік Корея қаржыны оңтүстік кореялық Даму мақсатындағы ресми көмек
арқылы бөледі. Қазіргі кезде Қазақстандағы ДРК KOICA келетін гранттарға сүйенеді және мемлекет
технологияларының квалификациялық аттестация жүйесін құруға, ерекше экономикалық зона
жандандыруға, экспортты қолдау әлеуетін нығайтуға, білім инфрақұрылымын құруға, Университеттер
қоғамдық технологиялар саласында кадрлар дайындауға, ұлттық туристік индустрия бас жоспарын
құру және әзірлеуге көңіл аударуда. Гранттарға қатысты ең үлкен салым қазақстандық білім және
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ақпарат пен коммуникация секторына салынды. Оңтүстік Корея Сеулден этникалық корейлерді
корей тілін үйретуге шақыру арқылы мәдени ынтымақтастықты кеңейтуде. Оңтүстік Корея,
сонымен қатар, білім беру қызметкерлерін оқуға және Қазақстан университеттерінің студенттерін
Кореяның жоғарғы оқу орындарында білім алуға шақыруда. Бұдан басқа жәрмеңке және семинар
түрінде шетелде оқытуды жүргізеді. Ал ақпараттық технологиялар саласында білімді тарату және
үйретуге қатысты Оңтүстік Корея саясаткерлерге және Қазақстанның IT-специалистеріне ақпарат
алмасуға және оқуға мүмкіндіктер ашты, әрі IT-технологиялар беріп, орта мектеп деңгейінде саясат
сұрақтары бойынша курстар ұсынуда. Бұдан басқа Оңтүстік Корея қазақстандық мектептерге жеке
компьютерлер мен кеңес беру қызметтерін берді.
Қазақстанның инфрақұрылымының ең басты экономикалық қажеттіліктерін қамтамасыз ету
бойынша KOICA тек мемлекетке тауарларды тасымалдауды ғана емес, сондай-ақ, ақпаратты беру
және ғылыми консалтингқа бағытталған жобаларын ұсынады [12, 12-13].
Аталғандардан басқа денсаулық сақтау саласына, Қазақстан территориясында жылыжай салуда,
тілдерді үйрету бойынша түрлі оқу орындарын ашуда және т.б. инвестициялар құйылуда.
Бүгінгі күні Қазақстанда өндіріс, сауда және қызмет көрсету, құрылыс, аграрлық өнеркәсіп
комплексінде, консалтинг және қаржы, жер қойнауын пайдалану және геологиялық барлау
салаларында 465 оңтүстік кореялық мекемелер, химиялық өнеркәсіп, энергетика, көлік құрылысы, медицина, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, тау-металлургия комплексі, инфрақұрылым және жеңіл өнеркәсіп секілді салаларда 27 бірлескен мекеме жұмыс істейді [13].
Осылайша, Оңтүстік Кореяның Орталық Азияға қызығушылығының себептерімен байланысты
барлық аспекттерді қарастырып, инвестицияның бағыттарын және ынтымақтастықтың негізгі
қырларын зерттеп мынадай өзара экономикалық ынтымақтастықтың перспективалық салаларын
бөліп көрсетуге болады: кен игеру секторы, энергетика, компьютерлік-ақпараттық техника,
минералдарды, көмірді, химикаттарды өңдеу, құрылыс, агроөнеркәсіп секторы.
Қорытындыласақ, Сеулдің аймақта жылжуының негізгі итермелеуші күші көбіне экономикалық
сипатта. Көмір мен уран, инфрақұрылым мен мәдениет, тоқыма және ақпараттық технология сияқты
түрлі секторлардағы инвестициялар мен келісімдер арқасында Оңтүстік Корея Орталық Азияда
өзін маңызды экономикалық ойыншы ретінде көрсетті.
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В статье рассматривается политика Южной Кореи в отношении постсоветской Центральной
Азии с уделением особого внимания Казахстану.
Распад СССР открыл возможность для Кореи расширить свои политические, экономические и
гуманитарные отношения с регионом, ранее закрытым для иностранных акторов. Присутствие
небольшого корейского населения в некоторых странах региона и потенциал для расширения
торговых отношений в местных экономиках служили хорошим стимулом для повышения влияния
Кореи в регионе.
В статье анализируются приоритеты Южной Кореи по сотрудничеству, также раскрываются
основные причины интереса к данному региону мировых держав. Вместе с тем в статье приведены
статистические данные по торгово-экономическим отношениям между Центральной Азией и
Республикой Корея, а также по инвестициям на примере Казахстана.
Ключевые слова: Центральная Азия, Южная Корея, Казахстан, экономика, сотрудничество,
инвестиции, энергетика, банковская и социальная сфера.
The disintegration of the USSR opened the way for Korea to expand its political, economic and humanitarian relations with the region that was previously closed to foreign actors. The presence of a small
Korean population in some countries of the region and the potential for expanding trade relations in local
economies were seemed to be a good incentive for increasing Korea’s influence in the region.
The article discusses South Korea’s priorities for cooperation, and also reveals the main reasons of
world powers’ interests in this region. At the same time, the article presents statistical data on trade and
economic relations between Central Asia and the Republic of Korea, as well as on investments in the example of Kazakhstan.
Keywords: Central Asia, South Kores, Kazakhstan, economy, cooperation, investments, energy, banking and social area.
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ЧЕРТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ: ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И АКТИВНОСТЬ

Активизация исследований и дискуссии о влиянии политики на население, моделей влияния властей на
политическую культуру стало происходить в конце ХХ века. Так, например, в 80-х годах ХХ века появились
многочисленные публикации, посвященные анализу проблем политической культуры [1]. Позже, в 90-х
годах появились работы, посвященные рассмотрению молодежного аспекта политической культуры [2].
Особо следует отметить также научные труды, в которых анализируются вопросы политической культуры
студенчества [3]. Все эти работы, безусловно, заслуживают внимания при изучении политической культуры.
Иначе говоря, проблемы политической культуры общества, особенности отношения к политике социальных
групп и общие основы политизации общественной жизни больших регионов были в фокусе социологов и
политологов практически всегда.
В целом политическую культуру можно характеризовать как ценностную систему, которая разделяется
большинством той или иной группы, слоя общества. Она включает базовые убеждения, установки, ориентации,
символы, обращенные на политическую систему. В этом смысле прав американский политолог Д.Дивайн,
который отмечает, что политическая культура это «историческая система широко распространенных,
фундаментальных, поведенческих, политических ценностей», которых придерживается члены общества [4].
Концепция Г.Алмонда и Г.Пауэлла наиболее распространенная и более целостная из числа всех известных.
Политическая культура, - отмечают Г.Алмонда и Г.Пауэлла, - служит образцом индивидуальных позиции и
ориентации в отношении политики, проявляющихся среди членов политической системы. Она субъективна и
лежит в основе политических действий[5].
По результатам анализа исследований отечественных социологов и политологов можно выделить основные
направления исследований политической культуры в современной казахстанской научной литературе. По
мнению К. У. Биекенова, политическая культура выступает как составная часть общего родового понятия
культуры, как надстроечное явление, характеризующее способ деятельности людей в сфере социальнополитических отношении. Таким образом, политическая культура представляет собой ядро всей духовной
культуры общества, пронизывает все ее составные части, придавая им политическую направленность,
оказываясь в конечном итоге средством реализации политического творчества людей [6].
В 2012-2013 годах Научно-исследовательский центр «Молодежь» при ЕНУ им.Л.Н.Гумилева под нашим
руководством реализовал большой исследовательский проект по изучению проблем социокультурной
адаптации молодежи городов Казахстана. В данной статье предлагаем обсудить вопросы, связанные
с политической культурой молодых людей. Для массового опроса применена стратифицированная
многоступенчатая территориальная кластерная выборка. Объем республиканской выборочной совокупности
составил 1200 человек. Точность в ±5% при вероятности р=0,5 может быть обеспечена с доверительным
интервалом в 95%.
Одним из индикаторов для характеристики политической культуры является измерение уровня интереса
индивида к политическим событиям и новостям. Согласно результатам нашего опроса, доля респондентов,
регулярно следящих за политическими событиями и обсуждающие их, составляют 38,8% (рисунок 1). Столько
же респондентов составляют группу умеренно интересующихся респондентов, которые интересуются когда
происходит что-то интересное в общественной жизни.

Рисунок 1. Ответы респондентов на вопрос: «Как часто Вы интересуетесь политическими событиями, новостями?».
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Нами замечено, что в зависимости от возраста, чем старше молодежь, чаще интересуется политикой. Если
среди 16-20 летних только 26,3% регулярно следят за политическими событиями, то в возрасте 21-22 летних
уже 32,9%, а для 55,9% 23-26 летних можно сказать что это уже привычка.
С точки зрения известного исследователя Джона Цаллера, рядовой актор современного информационного
общества никогда не имеет непосредственного доступа к положению дел, «каково оно есть» [7]. То есть, с
одной стороны политический процесс преломлен множеством каналов информации, с другой – интерес у
молодежи формируется по разным мотивам и выбор информации опосредован. Поэтому если один субъект
может проявлять частый интерес к политике, но через желтую прессу, то другой в силу своего скептицизма
может редко проявлять интерес к политике, но обращаться к официальной прессе и аналитическим интернет
сайтам. Также сила интереса индивида к политике усиливается или же слабеет в зависимости от времени и
политических событий.
Можно утверждать, что будущее Казахстана основная масса молодежи видит демократической и
экономически процветающей страной, см рисунок 2. Доля скептиков, считающих, что будущее страны видится
им недоразвитой экономикой и в нищете и разрухе, составляет одну десятую часть из числа опрошенных.

Рисунок 2. Ответы респондентов на вопрос: «Каким Вы видите будущее страны через 5-10 лет?».
Почти половина опрошенных молодых людей (45,2%) считает, что Казахстан развивается в
правильном направлении. Еще 42,8% респондентов полагает, что развитие идет «скорее правильно». Другими
словами, почти 90% молодых людей уверены в верности курса развития страны и общества. Тем не менее,
мы можем утверждать, что молодежь старшего возраста более осторожна в оценках развития государства.
Как показано на рисунке 3, с ростом возраста респондентов, уменьшается количество твердо убежденных в
правильности выбранного пути.

Рисунок 3. Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, в каком направлении развивается наше
государство?», ответы по возрастным группам
По результатам опроса выявлено, что наибольшее доверие молодежь испытывает Президенту Республики
Казахстан: 67,6% доверяют полностью и 23,9% доверяют частично, что в сумме составляет 91,5% доверия.
На втором месте по уровню доверия расположилось Правительство страны – в целом ему доверяют 84,4%
респондентов. Однако доминирует не полное, а частичное доверие. На третьем месте Парламент Республики
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Казахстан, которому доверяют 76,2% опрошенных, где также больше частично доверяющих. Интересно, что
молодежь больше всего не доверяет политическим партиям (не доверяют почти 43%), правоохранительным
органам (39,5%) и судам (36,4%).
В региональном разрезе, наибольшее недоверие Правительству РК испытывают молодые респонденты
Астаны – 30,8% отметили о полном и частичном недоверии. Наибольшее доверие наблюдается среди
респондентов Кызылорды, где только 2,4% отметили о недоверии Правительству РК.
Доля респондентов, которые не доверяют Парламенту РК, также больше всего находятся в Астане – 38,5%.
Доверяют чаще всего в Кызылорде – 92,5% опрошенных.
Доверяют правоохранительным органам чаще в Усть-Каменогорске (90%), Кызылорде (82,1%) и Костанае
(71,8%). Меньше всего доверяют органам правопорядка в Петропавловске (54,8%), Атырау (53,3%) и Астане
(46,2%).
На вопрос, «Какие политические партии Казахстана принимают активное участие в решении социальных
проблем общества?» 65,1% респондентов ответили «Нур Отан». На втором месте партия «Ак жол» - 11,4%.
На третьем, партия «Адилет» - 4,3%. Интересно, что об активном участии Коммунистической народной
партии Казахстана, представленной в Мажилисе Парламента Республики Казахстана, отметили лишь 0,4%
респондентов.
По региональным предпочтениям партия «Нур Отан» наиболее популярен в Таразе (84%) и Кокшетау
(75,2%). Партия «Ак жол» чаще других отметили в Костанае (32,5%) и Астане (19,5%). Партия «Адилет»
также больше всего отмечали в Астане (14,6%). В тоже время партию «Адилет» практически не отметили
респонденты женского пола.
Доля молодежи, которая не состоит ни в одной организации, клубе, кружке составляет 25,5%. Остальные
75% заняты той или иной активностью. Среди них чаще всего ходят в спортивные клубы – 13,8%. Популярными
после спортивных клубов являются студенческие организации. В политических организациях состоят 7,3%
респондентов.
Молодежь, которая высказалась за повышение роли государства на 9% превышает долю молодежи, которая
за развитие в стране гражданского общества, см. рисунок 4. Эту молодежь можно назвать патерналистской.
Однако много респондентов, которые затруднились дать ответ. О всемирном повышении роли и полномочий
государства, его органов и структур чаще отметили в Усть-Каменогорске – 56,8% и в Кокшетау – 46,3%. Об
усилении влияния граждан, повышении роль общественных организаций, профсоюзов, партий и движений
наиболее часто отмечали в Астане – 54,1%.

Рисунок 4. Ответы респондентов на вопрос: «В какую сторону стоит преобразовывать политическую
систему Казахстана, чтобы она всемирно содействовал общественному прогрессу страны?».
В целом необходимо отметить, что в вопросе об интересе к политике, полностью избежать «эффект
социально одобряемого ответа» не удается, что в итоге несколько увеличивает фиксируемую долю интереса
молодежи к политике. Даже со скидкой на данный эффект мы видим, что казахстанской молодежи политика
небезразлична.
Таким образом, можно утверждать, что современная молодежь отличается устойчивыми
представлениями и установками в сфере политической культуры. Высокая доля респондентов, регулярно
следящих за политическими событиями и обсуждающие их (составляют почти сорок процентов), знание
партийного ландшафта и четко выраженное отношение к основным политическим акторам позволяют
утверждать о структурированной политической культуре молодежи. Будущее Казахстана основная масса
молодежи видит демократической и экономически процветающей страной. Среди наиболее важных проблем
318

№ 5 (120) 2017
своего города молодежь на первое место поставила безработицу. На втором месте – рост цен, на третьем
– преступность. Как видим наша современная молодежь переживет те же проблемы, что в целом все
казахстанское общество, нет четкого разлома в отношении к жизни и восприятии проблемных зон.
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В статье анализируются данные конкретного социологического исследования, проведенного среди молодежи. Автор
выясняет особенности политической культуры современной молодежи. В качестве выводов отмечены, что современная
политическая культура молодежи структурирована, в большинстве своем молодые люди политически информированы,
выделяются четкие позиции относительно оценки деятельности политических акторов.
Мақалада жастар арасында жүргізілген нақтылы әлеуметтанулық зерттеудің деректері талданған. Автор
заманауи жастардың саяси мәдениетінің ерекшеліктерін анықтаған. Қорытынды ретінде жастардың саяси
мәдениетінің өзіндік құрылымы көрсетіліп, олардың саяси ақпарттанғаны анықталып және саяси акторлардың ісәрекеттеріне еркін баға беру байқалады делінген.
In the article analyzed the data of the realistic sociological research, which was carried out by the younger generation.The
author revealed the phenomenon of the political culture in modern times.In the results,it said that the political culture of young
people has been reflected in their political outline, and the free evaluation of the actors’ actions was observed.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФРАНЦИИ

Франция – высокоразвитая и конкуретноспсобная страна, обладающая современной промышленностью, с большой
долей наукоемких производств, высокоинтенсивным сельским хозяйством и развитой инфраструктурой и отвечающая
вызовам мирового экономического кризиса. Экономика Франции основана на принципе свободного предпринимательства
и торговли, которая живет в условиях рыночного хозяйственного механизма. Важнейшими итогами XX в. стала
радикальная модернизация экономики – от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной структуре и к массовому
экспорту капитала.
Ключевые слова: Франция, экономика, промышленность, производство, инфраструктура, инвестиции, бизнес,
современные тенденции.

Казахстан сотрудничает с Европейским Союзом с 1995 года. За этот период Астана и Брюссель разработали
общую стратегию, основной целью которой являлись торгово-экономические и инвестиционные контакты,
доступ товаров и услуг на европейские рынки, развитие коммуникаций. Отметим, что по мере реализации
этой стратегии выявлялись и новые вопросы, которые решаются обеими сторонами.
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ЕС является основным экономическим партнером Казахстана. На долю 15 стран ЕС в 2000 г. приходилось
21,7% внешней торговли РК и 23% зарубежных инвестиций. При этом стороны успешно решают имеющиеся
проблемы экспорта казахстанской икры в страны ЕС и европейских квот на продукцию из стали. Как
следствие, сотрудничество постоянно возрастало. В ходе состоявшихся в июне 2000 г. в Брюсселе переговоров
Президента Н.А. Назарбаева с Председателем ЕК Р. Проди обсуждалась возможность перевода сотрудничества
в плоскость стратегического партнерства. Стороны подписали и парафировали важные соглашения.
Подчеркивая заинтересованность в партнерстве, председатель ЕК заявил о необходимости выработки единой
доктрины по развитию центрально-азиатского региона, а также комплексной программы сотрудничества
Астаны и Брюсселя в региональном контексте. Речь об Общей стратегии сотрудничества в ЦА.
Казахстанские специалисты считают, что еще не полностью использован отечественный потенциал в
области транзита, торговли, защиты окружающей среды и, в целом, укрепления безопасности в регионе.
Перспективным является взаимодействие в сфере энергетики, отвечающее интересам партнеров.
Тем более, этот аспект соответствует подходам ЕС в контексте диверсификации энергопоставок. Астана содействует решению вопросов, связанных с потребностью Брюсселя в источниках энергоносителях. В
Казахстане считают, что усилия страны по выполнению соглашения о разделе продукции, решению вопросов
налогообложения в нефтегазовой сфере, развитию институциональной и законодательной баз способствует
установлению взаимодействия с ЕС и других государств СНГ.
Опыт, приобретенный в начале 2000-х гг. был позднее использован при подготовке казахстанских предложений к
Стратегии нового партнерства ЕС со странами ЦА на 2007-2013 гг. и Соглашения в декабре 2015 г. [1].

Как известно, в конце 90-х гг. мировая экономика пережила серьезный кризис, приведший к сокращению
производства, рабочих мест, инфляции. Франция не избежала экономических потрясений, характерной
чертой которого являлось усиление экстенсивного характера экономики, низкая производительность труда
и занятость населения. Впервые эта тенденция обозначилась в 1998 г., когда едва ли не треть прироста
ВВП была получена за счет расширения занятости. В 1999 г. данный показатель дал уже почти половину
прироста ВВП. Ни в одной из ведущих стран Западной Европы такого не наблюдалось. Именно повышение
занятости определило в 1998-1999 гг. лидерство Франции по темпам экономического роста среди ведущих
западноевропейских стран.
Особенностью экономического роста Франции в начале 2000 гг. является опора по преимуществу на
внутренний спрос. Правда, толчок подъему 1997 г. дал экспорт, подскочивший тогда до 10.7% (почти втрое
по сравнению с 1996 г.). Однако в 1998 г. этот показатель снизился до 6.2%, а в 1999 г., с падением мирового
спроса, и вовсе упал до 1.4%. По мнению французских экспертов, такое падение являлось временным явлением
и темпы экспорта восстановились к 2000-2001 гг. до 5.3-5.4%. Отметим, что внутренний спрос развивался более
стабильно, к которым относится личное потребление и увеличение внутренних инвестиций, а также расширение
предпринимательского сектора, рост занятости населения. Французское правительство реформировало
социальную систему, в частности пенсионного обеспечения, что в целом оздоровило ситуацию.
Промышленное развитие Франции соответствует общим тенденциям международной экономики, в том
числе, западноевропейского региона. В частности, среднегодовые темпы роста колеблются как минимум в
пределах 2.4-2.6%.
Внешние факторы развития, прежде всего, углубление и расширение интеграционных процессов, хорошо
известны. Для обеспечения необходимых темпов роста Франции нужно сохранить показатели динамики экспорта
и внутреннего спроса (прежде всего личного потребления и инвестиций). Это ставит перед страной задачу
адаптации к мировому спросу, в котором качественно усилилось значение передовой наукоемкой продукции.
Пока же здесь Франция отстает. В национальном экспорте на долю машин и оборудования приходится всего
около 48%, что заметно меньше, чем, например, у США или ФРГ. Напротив, удельный вес изделий более низкой
степени обработки (полуфабрикатов, продукции АПК) выше, чем у основных конкурентов.
Франции необходимы очень серьезные институциональные реформы, которые, в свою очередь,
вряд ли возможны без изменения модели поведения частного бизнеса, преодоления так называемого
антииндустриального настроения массы предпринимателей, традиционной вялости инициативы и боязни
риска в промышленности, предпочтения финансовых операций и т.п. В стране сформирован слой бизнесменов,
получивших образование за рубежом и адаптирующий свой опыт на национальном рынке [2].
На сегодняшний день особенно актуальными для ЕС являются энергетические вопросы, касающиеся
обеспечения собственной энергосистемы. В этой связи особый интерес для Европейского союза представляют
нефтегазовые ресурсы Центральной Азии, прежде всего, Казахстана и Туркменистана. Кроме того, в систему
интересов ЕС в Центральной Азии входит эксплуатация транзитного транспортного потенциала региона с целью
развития трансконтинентальной транспортной структуры для содействия торговле между Европой, Центральной
Азией и Китаем. Помимо экономических аспектов, на передний план в центральноазиатской политике
Евросоюза выходят вопросы укрепления безопасности, угрозу которой представляют контрабанда наркотиков,
направляющихся из Афганистана через страны региона в Россию и затем Европу, распространение терроризма и
экстремизма, а также дестабилизация Центральной Азии в случае ухудшения ситуации в Афганистане.
Помимо энергетического сотрудничества со странами региона в рамках «Бакинской инициативы»
Европейский союз в своей центральноазиатской политике постепенно стал активно использовать
двустороннюю энергетическую дипломатию. В частности, Европейская комиссия подписала с Казахстаном
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документ о взаимопонимании в сфере энергетики в 2006 г., а в 2008 г. подобный меморандум был подписан
с Туркменистаном. Кроме того, обеспечивать энергетические интересы ЕС предполагалось посредством
энергетического диалога с каждой из двух стран. Энергетический диалог ЕС с Казахстаном и Туркменистаном
включает в себя вопросы казахстанских и туркменских энергоресурсов на европейских инвестиций в развитие
нефтегазовой инфраструктуры стран.
Таким образом, в основе энергетических интересов Европейского союза, в том числе Франции, в
Центральной Азии лежит задача содействия участия европейских компаний в проектах добычи нефти и газа
в Центрально-Азиатском регионе и их транспортировке на европейский рынок. При этом использование
энергетического потенциала Центральной Азии с точки зрения интересов ЕС означает не только обеспечение
устойчивой добычи энергоресурсов в регионе и их доставки на европейские рынки, но и вложение инвестиций
в энергетический сектор центральноазитских стран. Кроме того, усилия ЕС направлены на разработку
альтернативных направлений экспорта центральноазиатских энергоресурсов на европейский рынок.
Основными объектами энергетической политики ЕС в Центральной Азии являются Казахстан и
Туркменистан, обладающие наибольшими нефтегазовыми ресурсами и экспортными возможностями. К
примеру, согласно Стратегическому плану министерства нефти и газа Республики Казахстан на 2011-2015 гг.,
ожидается рост объем добычи на 64% по отношению к 2009 г. (36 млрд. куб.м.) – до 59,3 млрд. куб. м. Данные
показатели способны усилить заинтересованность Евросоюза в энергетических ресурсов региона.
Одним из приоритетных направлений центральноазиатской политики Европейского союза является борьба с
вызовами и угрозами безопасности. В качестве основных вызовов безопасности в Центральной Азии Евросоюз
называет международный терроризм, экстремизм, организованную преступность, нелегальную иммиграцию [3].
До 1960 г. в структуре потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) преобладало твердое
топливо, на газообразное приходилось лишь 3.4%. К началу 70-х годов значительно выросла для нефти.
Однако нефтяные шоки 70-х годов послужили толчком для принятии ряда масштабных энергетических
программ, где центральное место отводилось мерам по замедлению темпов увеличения энергопотребителей
за счет всемирной экономии топлива и перехода в энергосберегающие технологии.
Становление газовой промышленности Франции началось в первые послевоенные годы. В значительной мере
это было связано с открытием в 1951 г. газового месторождения Лак. Основной развития отрасли на длительную
перспективу стал закон от 1946 г. о создании государственной газовой компании «Газ де Франс» («ГДФ»).
На территории Франции действуют три основные газотранспортные компании. Крупнейшая среди них –
«ГДФ», которая контролирует 28 тыс. км. магистральных газопроводных и 147.3 тыс. км газораспределительных
сетей. Вторая компания «Газ дю Сюд-Уэст» располагает транспортной сетью общей протяженностью 4 тыс.
км в 12 департаментах юго-запада Франции. 70% ее капитала принадлежит частной нефтегазовой компании
«Эльф» (с марта 2000 г. объединение «ТотальФина» и «Эль акитен» называется «ТотальФинаЭльф») и
30% - «ГДФ». Третья газотранспортная компания – «Компании франсэз дю метан» является оператором
трубопроводной сети длиной в 6 тыс.км, покрывающей треть территории Франции на юго-востоке и в центре.
55% ее капитала принадлежит «ГДФ» и 45% - «ТотальФинаЭльф».
В 1998 г. новая газовая магистраль в Западной Европе – крупнейшая в мире морской газопровод «НорФра»
с пропускной способностью более 13 млрд. куб. м в ГД. протяженностью 835 км и стоимостью около 1 млрд.
долл. связала месторождение Тролль в норвежском секторе Северного моря с газовым рынком Франции.
В настоящее время потребности экономики Франции в природном газе на 95% удовлетворяются за
счет импорта. В преддверии нового тысячелетия «ГДФ» на основе долгосрочных контрактов обеспечила
Францию гарантированными и диверсифицированными поставками природного газа из пяти постоянных
независимых источников.
Транзит природного газа имеет исключительно важное значение для Франции: он дает стабильный доход,
повышает международный авторитет и престиж компании, расширяет круг внешнеэкономических партнеров,
что позволяет укреплять позиции Франции на газовом рынке Европы.
День 10 августа 2000 г. стал новой точкой отчета развития европейского рынка. В соответствии с
директивой ЕС по газу к этому сроку национальные законодательства должны были быть приведены в
соответствие с общими для всех стран ЕС требованиями по либерализации газового рынка. Правительство
Франции определило свои позиции в «Белой книге о будущем газовой отрасли». Ее суть – необходимость
акционирования «ГДФ». При этом предполагалось сохранение контрольного пакета акций (не менее 55%) за
государством. Электроэнергетической компании «Электресите де Франс» («ЭДФ») будет принадлежать 10%,
«ТотальФинаЭльф» - 15%, независимым европейским газодобывающим компаниям – 15% и оставшиеся 5%
акций получат служащие «ГДФ».
«Подготовка к открытию рынка, - подчеркнул президент «ГДФ» П. Гадоннекс, - конкретно отразилась
на всех звеньях газовой технологической цепочки. Мы увеличили собственные ресурсы природного газа,
укрепили транспортную сеть, чтобы быть в состоянии расширить транзитные возможности в Европе. Мы
запаслись новыми средствами и знаниями, необходимыми для развития торговли природным газом и выбора
особых тарифов, наилучшим образом отвечающих особым запросам крупных потребителей. В 1999 г. более
10% торгового оборота «ГДФ» приходилось на зарубежные страны; компания насчитывала свыше 2 млн.
клиентов, главным образом в Европе и Мексике [4].
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Современная французская экономика – одна наиболее мощных в мире. На рубеже XX-XXI вв. Франция
занимала среди ведущих стран запада 5-е место в мире по душевому ВВП, 5-е – по удельному весу в мировом
промышленном производстве, 4-е – по доле в мировом экспорте. Эти цифры особенно впечатляют при
сопоставлении с показателями начала века. Те отражали совершенно иную ориентацию экономики: стремление
капитала к возрастанию непроизводительным путем, невысокую концентрацию национального производства
и его малые масштабы по сравнению с величиной государственного долга. Промышленность заметно отставала
по уровню развития и весу в хозяйстве от зарубежных соперников и национальной финансово-кредитной
сферы. Вследствие недостаточной индустриализации Франция оказалась предпоследней среди развитых
стран по динамике роста в 1870-1913 гг. Она пребывала в конце списка также и по производительности труда,
норме накопления, экспортной квоте, доле промышленности в ВВП.
На инвестиционный процесс отрицательно воздействовала также ситуация с занятостью. Если до 1974 г.
рынок труда был весьма напряженным, то затем наблюдался постоянный рост безработицы (%): 1974 г. – 2.4;
1980 г. – 6.1; 1990-1995 – 11.8. За 1991-1995 гг. темпы занятости стали практически до нуля (что отчасти было
связано с развернувшимися в третичном секторе процессами компьютеризации и автоматизации). Страх
перед растущей и, казалось, непобедимой безработицей кардинально изменил и поведение потребителей,
и оценки предпринимателями возможностей сбыта. Общим итогом стало абсолютное, беспрецедентное
за послевоенное 50-летие падение инвестиций. Внутренний спрос держался только на государственном
потреблении и даже неплохая динамика экспорта не могла обеспечить ежегодного прироста ВВП больше,
чем на 1.1%.
Одной из основных макропроблем 2000 г. стало повышение темпов роста цен. Индекс потребительских цен возрос втрое по сравнению с предыдущим годом и почти достиг потолка, предусматриваемого Маастрихстским договором. В 2001 г., этот индекс стабилизировался, но еще не достиг качественных
параметров.
В целом в 2000 г. в экономической политике Франции сохранялись черты, резко отличавшие ее от
большинства стран региона. Как отмечалось на саммите ЕС 2000 г. в Лиссабоне, Франция «слишком упряма,
чтобы отказаться от своих традиционных нединамичных подходов, слишком неохотно проводит рыночные
реформы, слишком горда, чтобы признать достоинства американской либеральной модели [5].
Проведение такой политики сделал подъем скорее случайным, чем закономерным, а перспективы
будущего развития страны представлялись весьма неопределенными. Однако в обществе, разделенном на
резко консервативных правых, радикальная смена курса представлялась маловероятной. Обычно смены
такого рода становились возможными лишь после глубоких экономических и социальных потрясений.
Отметим, что Франции необходимо избежать социальные конфликты и удержать за собой статус великой
экономической державы.
Таблица . Экономические показатели Франции, темпы прироста, % к предыдущему году [6].
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80-90-е годы стали для Франции периодом перехода национальной экономики в новую для нее либеральную
систему координат. Еще в начале 80-х годов, когда в экономической политике большинства крупных европейских
стран четко наметился сдвиг к консерватизму, французская экономика продолжала развиваться в рамках хозяйственной системы, отличительной чертой которой оставалась высокая степень участия государства.
Со второй половины 90-х годов приватизационный процесс во Франции вступил в качественную новую
стадию. Единый европейский акт и Маастрихтский договор, определившие обязательные для всех стран
Европейского союза правила и конкретные сроки вхождения в открытый европейский рынок, поставили Францию
перед необходимостью ускорить подготовку всех сегментов национального хозяйства к реальной интеграции.
Самой крупной операцией за всю историю французской приватизации было разгосударствление France
Télécom, монопольного собственника в сфере телекоммуникационной и телефонной связи, владевшего всей
инфраструктурой отрасли. К моменту приватизации компания имела отличные экономические и финансовые
показатели. Успех France Télécom в сфере высоких технологий в 70-80-е годы был напрямую связан с его
государственным статусом.
Широкомасштабная приватизация не затронула государственные компании сферы общественных услуг.
Франция пошла иным, более осторожным путем интеграции этих компаний в систему открытых рыночных
отношений. Традиционно рассматриваемые общественностью и политической элитой страны как необходимый
элемент реального присутствия государства в экономике, национализированные компании в энергокомплексе
и железнодорожном транспорте, по сути, остались в собственности государства. Лишь со второй половины
90-х годов, когда большинство партнеров по Единой Европе уже прошли период изменений юридического
статуса подобных компаний, Франция под воздействием директив ЕС об открытии европейского рынка
общественных услуг приступила к дерегулированию.
Почти полная приватизация в 90-е годы банковских и кредитных учреждений, отмена с 1987 г.
существовавших ранее форм государственного контроля над банковскими операциями – все эти меры
практически вывели из-под контроля государства финансовый кругооборот в экономике. Государство
почти полностью отказалось от роли кредитора национальной экономики и в немалой мере способствовало
возрождению традиционных источников финансирования капиталовложений. Это позволяет говорить о
переходе французского хозяйства от финансовой системы, управляемой государством, к системе, все в
большей ориентированной на рынок, или, по определению Э. Коэна, «от экономики управляемых финансов
к экономике финансовых рынков». По оценкам западных финансовых экспертов, во Франции успешно
формируется модель финансового кругооборота близкая к англо-американским.
Практика французского варианта либерализма, сложившаяся как своеобразный синтез идей западного
неоконсерватизма, существенно скорректирована с учетом традиционных особенностей национальной
социально-экономической модели. В реализации целей национальной экономической политики Франция
вступила как поборница умеренного, разумного либерализма, основанного на дозированном соединении
рыночного и государственного начал или, если воспользоваться определением, данным еще в середине 80-х
годов профессором Р. Баром, как сторонница «либерального государственного вмешательства» [7].
Франция поддерживает торгово-экономические отношения со странами Центральной Азии, среди которых отметим и Казахстан. Торговля является основным фактором двусторонних отношений. Франция создала
совместные комиссии по экономическому сотрудничеству с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
Французский импорт в основном состоит из гидроагрегатов и других извлеченных ресурсов, в частности
урана.
Экспорт состоит в основном из механического оборудования, электрического и электронного материала, информационных технологий, химических продуктов, парфюмерии и косметики, фармацевтических продуктов, транспортных материалов и медицинского оборудования. Казахстан, безусловно, является
крупнейшим экономическим партнером Франции в Центральной Азии. В 2008 году торговые биржи составили около 2,7 млрд. евро и увеличились примерно до 3,4 млрд. евро в 2010 году. В 2010 году Париж был
пятым по величине партнером по прямым инвестициям в Казахстан. Франция была четвертым по величине
получателем казахстанского экспорта, на который приходилось 7,5% от общего объема, за Китай - 17,1%,
Италия - 16,2%, а Россия - 8,1%. Напротив, на французскую продукцию приходится лишь 1,6 процента
всего казахстанского импорта. Эта ситуация способствовала углублению торгового дефицита Франции с
Казахстаном, который в 2010 году составил 2,9 млрд. Евро. Французские власти, однако, надеются, что
экспорт в Казахстан будет расти в последующие годы благодаря недавнему контрасту с такими компаниями
French, как Alstom и европейские консорциумы с участием Франции, такими как Airbus и Eurocopter.

Французская нефтяная компания Total имеет 16,8% акций Северо-Каспийского операционного
проекта, который использует гигантскую компанию Kashagan, а также компания участвует в проекте казахстанской транспортной системы (KCTS). Партнерство в области гражданской ядерной
энергии между Areva и казахстанским государственным агентством. «Казатомпром» - еще одна
движущая сила экономического сотрудничества. Участие Франции в космическом секторе привело
к сотрудничеству между Казахстаном Garysh Dapary и EADS Astrium, а также участием Thales
Alenia Space и совместного предприятия Galam в казахстанском спутниковом проекте KazSat3.
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Kazakhstan Engineering и Thales создали промышленное и технологическое партнерство для совместного
производства телекоммуникационных систем, которое состоится в Казахстане. «Казахстан Инжиниринг»
и «Еврокоптер» создали партнерство для разработки вертолетного поля в Казахстане. [8].
К традиционным слабости французской экономики относятся: относительно высокий уровень
безработицы, особенно среди молодежи, так и в заморских департаментах; хронический дефицит бюджета
с 1981 года; зависимость экономики от государственного сектора; размер внешнего долга (более 90% ВВП
в 2013 г.); относительно низкий уровень внедрения технологий в промышленности; слабая экспортная
база и, как следствие, отрицательное сальдо торговли (2001).
Слабые стороны французской экономики стали более очевидными после вступления страны в Еврозону, в
котором Франция продолжает терять конкурентоспособность из-за качества своей продукции.

Несмотря на значительные реформы и приватизации за последние 15 лет, правительство продолжает контролировать большую часть экономической деятельности. Государственные расходы,
56,2% ВВА в 2010 году, является одним из самых высоких.
Правительство по-прежнему владеет акциями корпораций в различных секторах, включая банковское дело, энергетика, производство и распределение, автомобили, транспорт и телекоммуникации. Правительством частично или полностью приватизированы многие крупные промышленные и страховые
компании и банки уступали доли в таких ведущих компаний, как Air France, France Telecom, Renault и
Thales. Тем не менее, государство сохраняет значительное присутствие в некоторых секторах, особенно
в энергетике, общественном транспорте и оборонной промышленности.
Франция в значительной степени зависит от развития атомной энергетики, которая в настоящее время приходится около 80% производства электроэнегии в стране. После катастрофы в марте 2011 года,
землятрясение, цунами и ядерных взрывов в Японии, правительство Франции рассмотрело зависимость
от ядерной энергии, и необходимость стандартов новой безопасности, которые будут разработаны.
Французская антиядерная экологическая организация активизировала свои усилия по воспламенению
протесты общественности к ядерной энергетике во Франции [9].
Франция также является крупным импортером капитала. Ведущее место среди иностранных компаний занимают американские (48%). Инвестиции в каждой отдельной европейской страны значительно
уступают им. Основные торговые партнеры – страны ЕС, Китай и Соединенные Штаты.
Таким образом, подведем некоторые итоги. Экономика Франции исторически имеет следующие
характеристики. Во-первых, это значительная часть малых и средних предприятий, доля которых
в ВВП составляет более 50%. Во-вторых, большая доля государственного сектора в стратегически
важных областях, таких как нефтяной и газовой промышленности, на транспорте. Третья особенность связана с внешней торговлей – основная доля французского экспорта сельскохозяйственной
продукции (в ее экспорте Франция занимает первое место в Европе). Развитие французской экономики идут в основном в соответствии с развитием мира. Тем не менее, как и в любой стране, в
экономике Франции имеет свои специфические проблемы и возможные решения: много упреждающих в развитии услуг по сравнению с промышленностью, в центре внимания экспорта в Европу,
жесткой налоговой политики, которая отпугивает крупных инвесторов от вложения денег в экономику Франции, большой дефицит бюджета и государственного долга. По этим причинам экономика
Франция не развивается достаточно быстро.
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Франция - жоғары дамыған және заманауи өнеркәсіпке ие бәсекеге қабілетті, жоғары технологиялық
өндірісінің үлкен үлесі бар, жоғары қарқынды ауыл шаруашылығы пен дамыған инфрақұрылым және
жаһандық экономикалық дағдарыс мәселелеріне жауап бере алатын ел. Францияның экономикасы нарықтық
шаруашылық механизмі жағдайында өмір сүреді, еркін кәсіпкерлік пен сауда қағидаларына негізделген.
ХХ ғасырдың ең маңызды қорытындысы ол, экономиканың түбегейлі жаңғыруы болып табылады – агроөнеркәсіптен индустриялық-аграрлық құрылымға және капиталдың жаппай экспортқа.
Түйін сөздер: Франция, экономика, өнеркәсіп, өндіріс, инфрақұрылым, инвестиция, бизнес, қазіргі
үрдістер.
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ФИЛОСОФИЯ

АБДИЛЬДИН Ж.М1., АБДИЛЬДИНА Р.Ж2.
Академик НАН РК, профессор ЕНУ, Член-корр. НАН РК1, профессор КФ МГУ2
О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ КАК НОВОМ ШАГЕ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Идея новой конституционной реформы, сущность которой состоит в перераспределении полномочий между ветвями
государственной власти, является новой важной ступенью демократизации политической системы Казахстана.
В основе организации власти в демократическом государстве лежит принцип разделения властей, являющийся важнейшим атрибутом современной демократии.
В настоящее время принцип разделения властей был воспринят теорией и практикой всех современных
демократических государств и трактуется как необходимый атрибут правового государства, в котором уважается
достоинство личности, гарантируется ее свобода.
Ключевые слова: конституционная реформа, правовое государство, принцип разделения властей, демократия,
права человека.

Обращение Президента Н.А. Назарбаева к казахстанскому народу и высказанная им идея необходимости
новой конституционной реформы, сущность которой состоит в перераспределении полномочий между
ветвями государственной власти, была с удовлетворением воспринята казахстанским обществом и осмыслена
как новая важная ступень демократического строительства, демократизации политической системы страны.
Президент Казахстана, как творческий человек, является автором многих важных, судьбоносных для
нашей страны идей, воодушевляющих казахстанское общество, нацеливающих его на достижение новых
высот в своем развитии. Президент за годы независимости поставил перед казахстанцами ряд актуальных и
амбициозных целей и задач, среди которых - вхождение в число тридцати самых развитых и передовых стран
мира, пять институциональных реформ для укрепления казахстанской государственности, государственная
программа «Нурлы-жол», национальная патриотическая идея «Мәңгілік Ел» и мн.др.
Согласно Конституции республики Казахстан, Президентская власть объединяет в государстве все
три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную. Для нашей страны характерна сильная
президентская власть, крепкая президентская вертикаль. Как показывает история, подобная расстановка
и положение ветвей власти в течение последних двадцати лет со времени принятия Конституции 1995 г.
имели, несомненно, положительное значение, были необходимы в ходе преодоления огромных трудностей
становления государства, и потому оправдали себя.
Благодаря творческим усилиям главы государства, сильного Президента, Казахстан достиг огромных
успехов в своем развитии, которыми сегодня республика заслуженно гордится – это свободная рыночная
экономика, высокоразвитые культура и образование, серьезный авторитет на международной арене, о чем
свидетельствует множество замечательных успехов и событий, произошедших в жизни страны за годы
обретенной независимости.
Однако, по закону диалектики, жизнь постоянно развивается и изменяется, ничто не стоит на месте, меняется
время. Казахстан как государство в своем развитии достиг больших успехов, стал сильным государством,
и в этой новой обстановке возникают новые проблемы, противоречия, новые вызовы и запросы времени.
Творчески умный, мыслящий человек - это тот, кто умеет услышать эти запросы, проблемы, поставленные
самой жизнью. Следовательно, когда Президент Казахстана выдвинул инициативу перераспределения
полномочий между ветвями власти, то он следовал не просто своему личному, индивидуальному желанию,
но решал действительные проблемы, поставленные временем, поскольку их несвоевременное разрешение
станет тормозить дальнейшее развитие государства, избравшего демократический путь развития.
Как отмечает диалектика, у всякого положительного явления, во всем позитивном всегда есть оборотная,
теневая сторона. Потому наличие сильного, мудрого, во всем берущего на себя ответственность Президента
имеет также свои определенные негативные последствия.
Первое – при сильном, творческом, решительном Президенте все другие формы власти могут стать
недостаточно активными. Исполнительная власть, за что критикует ее сам Президент, не до конца, не
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полностью отвечает за свои задачи. Умение мыслить, думать и решать она во многом делегировала главе
государства, зачастую лишь исполняя его решения, то есть, говоря простым языком, правительство часто
пряталось за спину активного, творчески мыслящего Президента. В итоге, выдвигал творческие идеи, мыслил,
решал один Президент, тогда как исполнительная власть в лице министерств, акиматов не стремилась брать
на себя всю полноту ответственности, ссылаясь в основном на функцию исполнителей решений Президента.
Второе. В демократическом государстве все ветви власти работают по закону, поэтому должен быть
чрезвычайно высок авторитет законодательной власти. Народ, согласно концепции современной демократии,
поручает своим избранникам - депутатам творить законы, защищающие народные интересы. К сожалению,
в нашем обществе уже сформировалось нелестное мнение о Парламенте как о карманном инструменте
Правительства, как о ветви власти, не отличающейся собственной активностью и инициативностью.
Третье. Что касается судебной власти, то в демократическом государстве она так же должна быть
самостоятельной, должна иметь свои четкие права и функции. Более того, согласно принятым стандартам
современной демократии, все три ветви государственной власти должны быть независимыми, только
тогда человек будет ощущать себя в своей стране по-настоящему свободным, полностью защищенным,
контролирующим власть в государстве.
Принцип разделения властей – важнейшая основа демократического государства. Разумеется, основным
постулатам, стандартам теории современной демократии, разработанной ее отцами-основателями,
закрепленным в важнейших документах и пактах ООН, ОБСЕ и т.д., ни одно существующее демократическое
государство абсолютно не соответствует, но каждая страна в соответствии с уровнем развития своего народа,
постоянно приближается к претворению этих целей и задач.
Наша страна, выбрав путь демократического развития, так же сразу не могла достигнуть высокого уровня
демократии, в одночасье внедрить в реальность все высокие демократические стандарты и требования,
так как нельзя забывать о том, что Казахстан, как и другие новые независимые государства, вышли из
условий тоталитарной советской системы. Построить государство, полностью соответствующее концепции
современной демократии, сразу невозможно.
Не следует забывать, что процесс демократического строительства был тяжелым и сложным и в Европе путь становления современной демократической системы в западноевропейских государствах продолжался в
течение двухсот-трехсот лет. Но, однако, теория представляет собой идею, маяк и ориентир, направляющий
государственное движение и развитие.
Остановимся подробнее на сущностном содержании принципа разделения властей – этого серьезного
постулата теории современной демократии.
В основе организации власти в демократическом государстве лежит принцип разделения властей политико-правовая доктрина и конституционный принцип, являющийся важнейшим атрибутом современной
демократии.
В современном мире разделение властей - характерная черта, признанный атрибут правового
демократического государства. Сама же теория разделения властей является итогом развития политикоправовой мысли, многовекового формирования государственности.
Теория разделения властей подобно другим научным идеям и концепциям имеет свою историю. Она
является результатом развития европейской политико-правовой мысли, социально-политического развития
европейских государств в организации государственно-правовой жизни и поддержании стабильности в
обществе и государстве.
Следует заметить, что как цельная политическая доктрина теория современной демократии сформировалась
только в Новое время, и обрела свой классический вид в трудах Джона Локка, Шарля Луи Монтескье,
Иммануила Канта, Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и др.
Для того чтобы гарантировать свободы и права человека, свободы и права народа от посягательств и
произвола власти, классиками современной демократии была последовательно обоснована необходимость
разделения всех трех ветвей власти в государстве - верховной законодательной, исполнительной и судебной.
Речь идет о построении такого механизма государственной власти, который сам по себе препятствовал бы и
исключал возможность ее узурпации и использования против человека и народа как источника власти.
Идея разделения властей занимает сегодня важнейшее место как в политической мысли, так и в практике
современных демократических государств. В настоящее время принцип разделения властей трактуется как
необходимый атрибут «конституционного», «правового» государства, как важнейший элемент «либеральной
демократии», в которой уважается достоинство личности, гарантируется ее свобода. Принцип разделения
властей был воспринят теорией и практикой всех современных демократических государств.
При всем этом, следует отчетливо понимать, что в современном демократическом государстве важнейшей
среди трех ветвей власти является законодательная власть, и это абсолютно резонно, поскольку демократия
является властью народа, и именно законодательная власть является показателем того, что власть в данном
государстве принадлежит народу, то есть народовластие реализуется только тогда, когда законодательная
власть находится в руках народа [1, c. 349].
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Согласно основополагающим установкам концепции современной демократии, народ сам выдвигает
своих представителей в законодательную власть, при этом народные избранники должны постоянно
чувствовать свою зависимость от народа и ответственность перед ним. Народные депутаты не могут иметь
никаких собственных особых интересов, кроме интересов народа, потому, для того чтобы избежать подобной
возможности, они должны быть сменяемы. Важнейшим моментом функционирования законодательной
власти является также то, что представители народа не могут передать свои полномочия кому-либо другому,
воля народа не может быть передоверена – это серьезнейшее нарушение принципа законодательной власти.
Все вопросы о передаче власти, доверии, смене своих представителей и т.п. может решать только сам народ.
Представители народа ни в коей мере не должны зависеть ни от какой другой власти, кроме как от воли
народа. Нарушением демократии считается использование исполнительной властью своих административных
ресурсов при выборах народных депутатов, любое оказание влияния на народных избранников, назначение
без воли народа своих представителей в законодательную власть. Согласно современным демократическим
стандартам, все это является нарушением прав народа, нарушением самого понятия законодательной власти,
которая может принадлежать только народу и никому другому. Если исполнительной власти каким-либо
способом удастся превратить законодательную власть в послушный и зависимый от нее орган, если окажется
возможным влияние со стороны исполнительной власти на выборы народных депутатов, то такая демократия
автоматически перерастает в деспотию [2, c. 292].

Задача исполнительной власти - исполнение законов. Исполнительная власть может издавать указы, постановления, но ее представители, ни в коей мере не могут издавать законы, так как это есть абсолютная прерогатива
законодательной власти, в противном случае демократическая власть опять-таки перерастет в деспотию.
В зависимости от формы государственной власти во главе современного демократического государства
может находиться один, несколько или множество должностных лиц, но при этом самым главным является то,
что исполнительная власть должна безусловно подчиняться закону, совершать свои действия в рамках закона,
руководствоваться в своей деятельности только законом. Таким образом, исполнительная власть не вправе
допускать никаких отступлений от закона, в противном случае искажаются коренные принципы демократического
государства, нарушается фундаментальный принцип демократии – принцип разделения властей.

Следовательно, согласно современным стандартам демократии, задача исполнительной власти
заключается в действиях по закону и в рамках существующих законов. Исполнительная власть не отвечает
своему понятию, если она недолжным образом исполняет законы, нарушает их, либо принимает решения,
противоречащие основным принципам законодательной власти. В подобных обстоятельствах законодательная
власть имеет право оказать сопротивление, народ может не исполнять указания исполнительной власти, более
того объявить правительству импичмент, призвать к отставке. Это право народа.
Следующим важнейшим атрибутом демократического государства и важнейшим положением принципа
разделения властей является самостоятельность судебной власти. Судебная власть назначается с согласия
исполнительной и законодательной властей, однако является совершенно независимой в принятии решений.
Все проблемы и вопросы, касающиеся его компетенции, суд решает самостоятельно. Никто, в том числе представители законодательной и исполнительной власти, не имеет права влиять на решения суда, суд автономен
и свободен, он подчиняется только закону и решает все вопросы на основе закона.
Судебная власть решает не только проблемы взаимоотношения граждан в государстве, их споры, поступки,
находящиеся в противоречии с законом, но также вопросы, проблемы и противоречия, возникающие между
законодательной и исполнительной властью. В условиях современной демократии недопустимо, чтобы
противоречия между законодательной и исполнительной властью решались главами исполнительной или
законодательной власти, эти вопросы могут решаться только судом.
Таким образом, власть в демократическом государстве является целостным организмом, все три власти раны
между собой, только их равенство дает возможность принятия правильных решений, при этом законодательная
власть должна находиться в руках народа [3, c. 237]. Обобщая вышесказанное, основные положения теории
разделения властей в современном правовом демократическом государстве можно свести к следующим:
1) разделение властей в демократическом государстве закрепляется конституцией;
2) согласно конституции, законодательная, исполнительная и судебная власти предоставляются различным
людям и органам;
3) все власти в демократическом государстве равны и автономны, ни одна из них не может быть устранена
любой другой;
4) никакая ветвь власти не может пользоваться правами, предоставленными конституцией другой ветви власти;
5) судебная власть действует независимо от влияния других ветвей власти, судьи пользуются правом
длительного пребывания в должности. Судебная власть может объявить закон недействительным, если он
противоречит конституции.
Таким образом, согласно принципу разделения властей, выдвинутому и обоснованному основателями
концепции современной демократии и закрепленному в современных европейских демократических стандартах,
все ветви власти в демократическом государстве должны взаимно дополнять друг друга и одновременно
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выступать противовесами по отношению друг к другу. Власть в государстве должна носить целостный характер,
все ветви власти, вместе взятые, должны оптимально обеспечивать права и свободы человека.
Поскольку сами люди в результате общественного договора создали государство, а также соответствующие
органы, формы власти - законодательную, исполнительную, судебную ветви власти, постольку каждая из них
на своем уровне должна решать все вопросы, доверенные ей народом. Неисполнение, либо ненадлежащее
исполнение любой ветвью власти своих обязанностей свидетельствует о несоответствии ее своему понятию,
в связи с чем власть должна быть изменена народом на основе закона.
Смысл классического учения о разделении властей в том виде, в каком оно было разработано теоретиками
концепции современной демократии, не следует сводить ни к выражению компромисса классово-политических
сил, ни к разделению труда в сфере государственной власти, выражающей народный суверенитет, ни к
механизму «сдержек и противовесов», сложившемуся в развитых демократических государственно-правовых
системах. Разделение властей, согласно современным демократическим стандартам, представляет собой
прежде всего правовую форму демократии.
Благодаря деятельности Президента нашей страны, в частности, выдвинутой им конституционной реформе,
предполагающей передачу части полномочий президентской власти другим ветвям власти, Казахстан неуклонно
идет по демократическому пути развития, шаг за шагом двигаясь в этом направлении. Президент совершенно
прав, отмечая, что демократичными являются как президентская, так и парламентская формы правления, самое
главное – это исполнение принципа разделения властей, конституционных статей, определяющих механизм
работы всех ветвей власти, который не просто декларируется, но реально осуществляется.
Если сегодня в Казахстане все три ветви власти объединяет Президент, то в будущем, их объединит сам народ.
Наша страна постоянно приближается к цели построения развитого демократического общества и сегодня
вышла на новый этап ее решения. Президент поставил перед государством новые задачи, приближающие
нас к осуществлению амбициозной цели вхождения в тридцатку передовых стран мира. Решение этой задачи
не исчерпывается экономическими достижениями, оно включает в себя развитие человека, прежде всего,
развитие его свободы, развитие политической демократии.
Президент Казахстана неуклонно ведет страну по этому пути. В своих Обращениях и Посланиях к
казахстанскому народу он постоянно подчеркивает, что демократия является для нашего государства магистральной дорогой, потому Казахстан должен последовательно двигаться в сторону демократического
развития. Наша страна идет по пути демократизации и, непременно, успешно осилит еще один этап своего
развития под руководством Президента Н.А. Назарбаева – Лидера казахстанской нации.
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Билiк тармақтарының өкiлеттiгiн өзгерту туралы конституциялық реформа Қазақстанның демократия
бағытындағы жолының жаңа сәтi болып табылады. Демократиялық бағытындағы елдердiң негiзiнде
билiктiң үш тармағының бiрiне бiрi тәуелсiз болуы қажет.
Қазіргі уақытта билік тармақтарының тәуелсiздiгi барлық демократиясы дамыған елдердiң теориясы
мен практикасында қабылданған. Бұл жүйе «құқықтық» мемлекеттердiң ең маңызды принциптерi болып
табылады. Билiктердiн тәуелсiздiктерi азаматардың еркiндiтерiн шынайы және жүйелi түрде қорғайды.
Түйін сөздер: конституциялық реформа, құқықтық мемлекет, биліктердiң тәуелсiздiгi, демократия,
адам құқықтары.
The idea of a new constitutional reform, the essence of which consists in the redistribution of powers between
branches of government, is an important step forward in the democratization of Kazakhstan’s political system. At the
heart of the organization of power in a democratic state is the principle of separation of powers, a political and legal
doctrine, and constitutional principle, which is one of the most important attributes of a modern democracy.
At present, the principle of separation of powers has been accepted as the essential theory and practice in all
modern democracies, and is treated as a necessary attribute of the constitutional state of law that respects human
dignity and guarantees freedom for the individual.
Key words: constitutional reform, rule-of-law state, separation of powers, democracy, human rights.
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Данная статья выполнена в рамках проекта «Актуальные практики памяти: концептуализация прошлого и конструирование идентичности в современной культуре Казахстана». Статья посвящена поиску новых форм и пространств
запоминания для создания казахской идентичности. Пространство запоминания относится к»местам памяти». В статье рассматривается роль музея в формировании памятный практике.
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Концепт памяти является одним из самых востребованных и продуктивных для исследований,
сфокусированных на современных состояниях культуры, если под культурой понимать не нормативные и
директивные предписания, но реальные повседневные практики, способы адаптации к вызовам глобального
характера, а также локальные стратегии идентификации.
Для осмысления роли и значения мест памяти в конструировании идентичности важную роль имеют
работы, посвященные теоретическим основам культурной, социальной и коллективной памяти зарубежных
и российских авторов. Среди зарубежных авторов нужно отметить работы П.Нора (Франция память, 1999)
[1], М.Хальбвакса (Коллективная и историческая память, 2005)[2], А. Мегиля (Историческая эпистемология,
2007) [3], А. Ассмана (Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика, 2014)
[4], Я.Ассмана (Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких
культурах древности, 2004)[5].
Внимание к изучению ментальных стереотипов и феномену культурной памяти, было привлечено в
результате междисциплинарного взаимодействия истории с культурной антропологией. Поток работ, которые
могут быть отнесены к области «исследований памяти» (memory research), в разных областях науки в конце
ХХ века нарастал все больше. Для обозначения коллективного измерения памяти в англоячном контексте
было предложено большое количество терминов «collective memory», «social memory», «cultural memory»,
«popular memory», «public memory». Большинство из них до сих пор не получило сколько-нибудь однозначных определений, их взаимное соотношение все ещё остаётся предметом дискуссий. В 1989 г. начал
издаваться журнал «История и память. Исследования в области репрезентаций прошлого»[6]. Данный журнал
стал местом встречи исследователей коллективной памяти, то есть социологов, историков, психологов,
социальных (культурных) антропологов, литературоведов, специалистов в области теории массовых
коммуникаций, и каждый из них давал разные определения и значения терминов. Но Б.Зелицер в своей
статье выделил шесть основных положений, сокруг которых так или иначе структурируется поле «collective
memory studies» [7,214- 239]. Это, во-первых, трактовка коллективной памяти как процесса постоянного
развёртывания, трансформаций и видоизменений; во-вторых, восприятие коллективной памяти как явления
непредсказуемого, которое далеко не всегда носит линейный, рациональный, логический характер; в-третьих,
коллективная память рассматривается с точки зрения вырабатываемых ею стратегий обращения со временем
в интересах тех или иных социальных групп; в-четвёртых, память берётся в связи с пространством,
«местами» и ландшафтами памяти, прослеживается топография социально значимых воспоминаний;
в-пятых, коллективная память понимается как избирательная, социально распределённая, потенциально
конфликтная; в-шестых, коллективная память видится здесь в «инструменталистской» перспективе, с точки
зрения использования её социальными группами для достижения определённых целей и получения тех или
иных выгод и преимуществ.
Вместе с тем, авторами были намечены основные направления дальнейшего развития «social memory
studies». Это – изучение социальной памяти в связи с проблематикой коллективных идентичностей, прослеживание истории мнемонических практик, выработка подходов к разрешению и регулированию конфликтов,
связанных с коллективной памятью, а также осуществление масштабной программы в области культуры,
социологии и истории в свете мемориальной перспективы. Как отмечает Е.Тулвинг, признание важности
и перспективности данного направления исследований в научном сообществе обычно сопровождается
констатацией того, что данное поле слабо интегрировано, структурировано, отсутствует единство мнений
вокруг ключевых определений и основополагающих проблем[8]. Вот как пишет об этом один из современных
теоретиков Канстайнер в своей работе: «…успех memory studies не сопровождался существенными
концептуальными и методологическими успехами в исследовании процессов коллективной памяти… Эти
методологические проблемы даже усиливаются в результате метафорического использования терминологии
из области психологии или неврологии, которая искажённо представляет социальную динамику коллективной
памяти как результат воздействия и продолжение индивидуальной автобиографической памяти»[9].
Как пишет Л.П. Репина: “социально сконструированные исторические мифы, представления о прошлом, воспринимаемые как достоверные «воспоминания» и составляющие значимую часть данной картины
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мира, играют важную роль в ориентации, самоидентификации и поведении индивида, в формировании и
поддержании коллективной идентичности и трансляции этических ценностей. В связи с этим возникает
потребность в анализе формирования отдельных исторических мифов, их конкретных функций, среды их
бытования, маргинализации или реактуализации в обыденном историческом сознании, их использования
и идеологической переоценки, в том числе в сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах
национальной истории (поскольку все народы осознают себя в терминах исторического опыта, уходящего
корнями в прошлое). В сети интерактивных коммуникаций происходит постоянный отбор событий, в
результате чего некоторые из них подвергаются забвению, в то время как другие сохраняются, обрастают
смыслами и превращаются в символы групповой идентичности. Решающая роль в конституировании
коллективной идентичности принадлежит памяти о центральных событиях прошлого, будь то в модели
«национальной катастрофы» или в модели «триумфа»[10, 10-11].
Образы прошлого варьируются, не в последнюю очередь, в зависимости от времени. Нельзя забывать о
том, что выбор индивида на пересечении идентичностей делается каждый раз в конкретной ситуации[11, 169170]. Множественность идентичностей, наличие конкурентных версий исторической памяти, альтернативных
воспоминаний даже об одних и тех же событиях и существование разных моделей интерпретации требуют
разработки теоретических процедур, которые бы позволили поставить изучение соотношения «память /
история / идентичность» на научную основу.
Места памяти – понятие, введенное Морисом Хальбваксом и Пьером Нора, отражает символическую
природу некоторых объектов (как природных, так и рукотворных). Место памяти понимается как единство
духовного и материального порядков, которое со временем и по воле людей является символическим элементом
наследия национальной памяти общности. Через особый статус мест памяти происходит сохранение,
приращение, изменение представлений общества о самом себе, о своей истории, своей идентичности. П. Нора
подчеркивает, что основной характеристикой мест памяти является то, что для разных групп, слоев населения
их значения могут разниться, более того, они могут меняться со временем. Место памяти вовлечено в процесс
трансформации и обновления, поэтому исследование мест памяти - это всегда исследование рефлексий по
поводу идентичности и языка официальных репрезентаций.
Для исследования были выбраны музеи в качестве мест памяти, и исследование было построено на
деконструкции представлений о памяти у профессиональных сообществ, таких, как музейные работники.
Были опрошены руководители, научные сотрудники музеев Республики Казахстан, год возникновения
которых до 1990 года и созданных после 1991 года.
Такое различение между музеями, возникшими в советский период и музеями, возникшими в постсоветский
период необходимо, поскольку, как отмечает известный казахстанский музеолог Г. Файзулина «музеи в
Казахстане - это преимущественно советская просветительская практика, инструмент идеологического
формата и, поэтому в таких музеях, особенно в регионах, сохраняются и резервируются особые ракурсы
памяти, имевшие актуальность в прошлый период» [12].

По предварительным данным, коммеративные практики в Казахстане претерпевают изменения,
на характер которых влияют следующие аспекты: одновременное присутствие в практиках памяти
социальных фреймов разных форматов, энтузиазм и подвижничество отдельных личностей, активный
поиск новых форм и пространств (мест) мемморизации для конструирования идентичности.
История и генезис музейного дела в Казахстане в целом сложны и противоречивы. С одной стороны,
Государственная программа «Культурное наследие» сыграла исключительную роль в поддержке и
развитии музеев и стала стимулирующим фактором в возрождении музейной научно-исследовательской
деятельности. С другой стороны, есть оппозиция между национальными музеями (Алматы, Астана)
и региональными. Если первые, столичные музеи имеют возможности для активного использования
ресурсов больших городов, то региональные музеи Казахстана находятся в особом локусе проблем.
Через анализ экспозиционной политики в региональных музеях, попытались определить, какую роль
играют музеи в формировании практик коммеморации, конструирования региональной идентичности и
выявить насколько эффективно взаимодействуют музеи с населением, государственными и негосударственными организациями.
Сравнительный анализ мировых тенденций музейного дела, показывает, что современные музеи переживают
буквально бум возрождения. Музеи становятся городскими креативными площадками, теми объектами,
благодаря которым развивается региональный туризм, они создают образовательные программы, которые
могут быть интегрированы с системами школьного и дополнительного образования, могут обеспечивать
дополнительными местами работы определенные социальные слои, такие как пенсионеры, студенчество,
через активную волонтерскую деятельность могут развивать программы местного самоуправления.
Полученные результаты исследования показывают, что отечественные региональные музеи, еще не вышли
на уровень таких новых практик и, несмотря на отдельные факты музейного подвижничества, в целом,
ситуацию с реформированием можно описываться как осторожное рефреймирование.
Рост национального самосознания ведет к необходимости самовыражения, воспроизведения
национальных и религиозных аспектов культуры. Региональные музеи испытывают на себе воздействие
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проводимой государством культурной политики, мировых тенденций развития культуры, но основной
ресурс к реформированию - это локальные, региональные возможности как финансирования, так и научноисследовательских инвестиций.
В региональных музеях нами исследовались следующие пропозиции: появился музей в советский период
или музей появился после обретения независимости; являются ли музеи государственными или частными,
существует ли меценатство в музейном деле; есть ли исследовательские программы и насколько они
эффективны, релевантны современным музейным тенденциям в мире; используется ли потенциал музеев
для развития образовательных программ в регионах; в каких формах реализуется просветительская функция;
являются ли музеи пространством свободного доступа, насколько музеи интегрированы в социальную жизнь
своих городов, местных сообществ.
В региональных музеях отчетливо прослеживается следующее: способы подачи материалов, характер
многих экспозиционных практик сохраняют стандарты просветительского музея, которые были заложены
еще в советский период. Основной акцент ставится на экспонировании, на дидактике устного сообщения,
в то время, как одной из тенденций в современной музейной практике является превращение музея из
выставочного пространства в контактное, когда посетители могут прикасаться к экспонатам, когда они могут
«феноменологически переживать» свою сопричастность к тем или иным артефактам, событиям. Почти во
всех музеях, в которых проходили натурные обследования, не были встречены контактные практики, по
прежнему экспонаты находятся за стеклом, к ним нельзя прикасаться. Доминирование витринных экспозиций
не позволяет переходить к новым, более креативным практикам. Более того, даже новые экспозиционные
темы в таком «старом» формате нивелируют свою новизну и актуальность.
Исключением является те музейные экспозиции и практики, которые появились в результате
подвижничества или в результате меценатской помощи. Например, в музее истории города Кокшетау,
бывшем музее В. Куйбышева, созданная экспозиция «Квартира 50-60 годов» стала зоной контактного
вовлечения посетителей к истории советского городского быта. Посетителям не просто разрешается трогать
предметы быта, играть, например, в шахматы, сидеть на стульях советского производства и т.д., но и стать
донором для такой экспозиции, передав в дар свои предметы быта. Эта практика называется в мировой
литературе археологией недавнего прошлого. Ее могут использовать не только в музеях, но, например, в
дизайнерском оформлении кафе или туристических мест. Для этой практики не обязательны сложные
научные исследования, поскольку реконструкции отталкиваются от массового характера «припоминания»,
это скорее ностальгирующие практики по ушедшей повседневности.

Другой тип выявленных контактных практик связан с тем, что в классической антропологии называли
контагиозной магией или sympathetic magic. Так, в новых музеях, чаще всего возникших в результате
подвижнической деятельности, когда музейные экспозиции собирались вокруг биографии отдельных
личностей, могут предложить потрогать например, музыкальный инструмент, на котором играл этот
актор национальной памяти. «Установка контакта» - это вид символической практики приобщения,
когда происходит кодировка идентификации – и посетитель, и музейный работник на конвенциональном
уровне заключают символическое соглашение о важности такого контакта. По существу, это одна из
форм традиционного поведения - приобщения к общему (интегрирующему) через физический контакт.
Интересным является тот факт, что сохраняя запрет на фотографирование (а это советская практика),
может быть разрешено прикосновение к отдельным предметам.
Была выявлена следующая особенность использования контактных практик, а именно, в музеях с большими
фондами и возможностью частой смены экспозиций эти практики менее выражены, чем в музеях с более
бедными фондами. Полевые исследования показали, что динамика репрезентационной (экспозиционновыставочной) деятельности региональных музеев во многом определяется развитием музейного дела. Именно
фондовая обеспеченность (полнота/неполнота,репрезентативность/нерепрезентативность) в состоянии предопределять и исследовательскую, и экспозиционную работу. От нее же в зависимости оказывается и иные
виды деятельности учреждения.
С другой стороны, такие музеи с «классическими» представлениями об экспозиционной деятельности,
местным населением посещаются редко. Обычно это школьные экскурсии или какие-то варианты культурных
программ, организуемые в пространстве музейной территории. В краеведческих музеях, если бы не школьные
программы, не туристы, посетителей, как правило, было бы не так уж и много.
Еще один аспект сравнения мировой и местной практики - использование потенциала музеев в обучении.
Ни в одном из обследованных музеев не было специальной зоны для обучения (Learning zone), в большинстве музеях запрещено фотографирование. В мире идет музейная революция, музеи становятся демократическими, публично доступными площадками, концепция «музея-храма», или же «режимного объекта»
уходит в прошлое, на смену ей приходят новые интерактивные музеи, где начинают использовать технологии,
популяризирующие науку.
Соседство в музеях старых и новых фреймов, говорит о недостаточной научной проработанности
экспозиционной деятельности. Например, соседствуют экспозиции о первых Советах рабочих и крестьянских
депутатов в регионе и, одновременно, появляются экспозиции о тех, кто стал жертвой коллективизации этих
же Советов. В одном и том же зале в одноформатной плоскости стеклянной памяти находятся и жертвы, и
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акторы этих событий. Речь идет о том, что способы подачи материала могут быть разными. Например, в
Берлинском музеи кино, кинематограф периода нацизма представлен в отдельном зале и в экспонировании
использованы технологии «вложенных стендов». В выставочном пространстве которое оформлено глухими
панелями серого цвета, случайное нажатие на ту или иную панель выводит из пространства стены экран,
в котором будет экспонироваться фильм с речами лидеров германского нацизма, то есть персоналиями, к
которым существует отрицательное отношение, но история о них не «вымарывается», но переформатируется.
Такая подача материала позволяет сохранить логику перехода от одного периода к другому и в пределах
распределения текущих акцентов делать эти экспозиции более сложными, чем параллельное размещение в
одной плоскости.
В ходе полевых исследований представителям музейных (профессиональных) сообществ предлагалось
ответить на вопрос - «Наиболее значимые «Места памяти» ради которых стоит приехать в Ваш город (регион)».
Музейные работники отмечали, что в их регион стоит приехать ради самого музея, который они
представляют, преимущественно отмечали в качестве значимых праздники, мероприятия в честь известных
людей и событий, а также монументы, памятники и городские объекты. Часть контрольной группы не выбрала
(не подтвердила) эти варианты. Для простых жителей отдельных регионов, для которых тоже по случайной
выборке задавалась тот же вопрос что и музейным работником на первых местах стояли сакральные
пространства (места паломничества) и природно-географические объекты.
Лидером узнаваемости были события, объекты, которые активно рекламируются в СМИ, такие, как день
столицы в Астане, курорт Боровое, мемориальный туризм в ЮКО (Туркестан), из новых объектов отмечали Улытау.

В настоящем исследовании мы отталкивались от утверждения, что наиболее релевантными будут
исследования памяти как динамических процессов. Если память понимать как текущее состояние переживания
прошлого, истории, культуры, то в конечном итоге, это является переживанием идентичности.
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы
Мақала «Естеліктің өзекті мәселелері: өткенді концептуализациялау және қазіргі Қазақстан мәдениетіндегі
бірегейлікті құрастыру» жобасы шеңберінде жазылды. Мақала қазақстандық бірігейлікті қалыптастырудағы
мемморизациялаудың жаңа формалары мен кеңістігін іздеуге арналған. Мемморизациялаудың кеңістігі ретінде «естелік
орындары» қарастырылады, соның ішінде, коммеративтік тәжірибелерді қалыптастырудағы мұражайдың орны мен
рөлі анықталды.
Түйін сөздер: естелік орындары, мемморизация, бірегейлік, коммеративті тәжірибе, мұражай, мәдени естелік,
фрейм.
This article is made in the framework of the project «Current practices of memory: the conceptualization of the past and
the construction of identity in modern culture of Kazakhstan». The article is devoted to the search for new forms and spaces of
memorization for constructing Kazakh identity. The space of memorization refers to «places of memory». The article focuses on
the role of the Museum in the formation of commerative practice.
Keywords: places of memory, memorysize, identity, commerative practice, museum, cultural memory, frames.
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филос.ғ.к.1, магистр-оқытушы2 Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қ.

ХІІІ-ХҮ ҒАСЫРДАҒЫ АНАДОЛЫ ТҮРІК ЖАЗБА ӘДЕБИЕТІНДЕ СҰЛТАН ВЕЛЕДТІҢ ТҮРІКШЕ ӨЛЕҢДЕРІ
ГЕНЕЗИСІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Мақалада Анадолы түрік жазба әдебиетінің негізін салушы ойшыл-ақын Сұлтан Велед туралы баяндалады. Оның
өлеңдерінің тілі бүгінгі түрік тілінің айнасы болды. Сұлтан Велед әдеби даму әлеуметтік өмірге негізделген байланыстар мен процестерсіз өмір сүре алмайды деген пікірге тоқталады. Ал, түркі тілдес поэзияның ортақ дәстүрінің
элементтері, яғни әлеуметтік құндылықтар Кониядан шыққан ақынның түрікше өлеңдерінде байқалады.
Түйін сөздер: түрік жазба әдебиеті, әдеби процесс, сопылық, прозалық шығарма, селжұқ мәдениеті.

Сұлтан Велед түрік жазба әдебиетінің негізін салушы, ақын, ойшыл, Кониялық ізгі тұлға. Мұсылмандық сопылық діни ағымның көшбасшысы, маулауийа тариқатын құрушы ретінде танылған шайх кейін
келе, ғалымдардың назарын жазба әдебиетінің негізін салушы ретінде аударды.
XIII-XIV ғасырлардағы Анадолыдағы әлеуметтік-саяси және мәдени жағдайлар жергілікті әдеби процестің ерекшелігін айқындап берді. Дегенмен, ол ерекшеліктердегі эстетикалық ұстанымдар тарих еншісінде өзгеріске ұшырап отырды. Мәселен, жазба әдебиеттердегі жазбаша еңбектер азаматтық құқыққа
ие болды, яғни, бар жазба еңбектерде түрік тілі, түрік тақырыбы және түрік формалары эстетикалық
маңызға ие болды. Әдеби процестердегі бұл өзгерістер жаңа тарихи ахуалды білдірді. Яғни, әдеби процес
сол кезеңнің тыныс-тіршілігін білдіретін «әлеуметтік тапсырысты» атқарды. Солай бола тұра ол түріктің
мәдени дәстүріне бағыт алды.
Бұл жағдайда иран мәдениетінен сусындаған маулауийа тариқатының шайхы Сұлтан Веледке өзінің
түріктілдес бәсекелестері үшін түрікше уағыз айту керек болғанымен қатар, ол әлеуметтік қажеттілік болды.
Сұлтан Веледтің түрікше өлеңдері жаңа қоғамның әлеуметтік сұраныстарына ақылды саясаткер ретінде көзі
ашық, көкірегі ояу ақынның көңіл бөлуі деп тануға болады. Оның бұл өлеңдері өз тілінен басқа өзге тілді
білмейтін түрік әмірлері мен сұлтандарына арналған. Кониялық ақынның түрікше өлеңдері - бұл жаңа тарихи жағдайдың талаптарына заңды жауап болды. Синкреттік селжұқтар мәдениетінің шеңберінде түріктілдес мәдениеттің беделі айтарлықтай өсті және үлкен сұранысқа ие болды. Бұл Сұлтан Веледтің шығармашылығының дамуына объективті себептерінің бірі болды.
Осыған байланысты мынадай ой келеді, Анадолыдан шыққан түркітілдес жазба ескерткіштер ғылымға ежелден сопылық сипатта танылып келсе де, сопылықты Анадолыда түркітілдес әдебиеттің пайда болуы мен дамуында
басты рөл алды деп айғақтауға болмайды, өйткені суфизм бұл жерде түріктің әдеби дәстүрі мен тілінің қолдану
аясының бірі жағы ғана ретінде берілген. Діни ағымдар қызметінің арқасында сақталып келген сопылық мазмұндағы әдеби ескерткіштер бізге келіп жетпеген Анадолыдағы ескі түріктілдес мәдениеттің бір көрінісі [1].
ХІІІ-ХҮ ғасырдағы түрік жазба әдебиетінің салыстырмалы ұлттық тазалығындағы анықталған лингвистикалық фактілер Сұлтан Веледтің түрікше өлеңдері генезисінің мәселелеріне байланысты. Себебі, Анадолылық
түріктердің этникалық өзіндік санасының дамуы бұған өте байланысты деп қарастырылады.
Сонымен бірге, кейінгі кездердегі әдеби тілдегі араб-парсы лексикасының мазмұндық пайызы түрік-осман әдебиетінің гүлдену кезеңіндегі келтірілген пайыздардан айтарлықтай айырмашылығы бар. «Тілдік революция» (“Dil
devrimi”) іс-шарасының нәтижесінде, түрік тілінен генетикалық жағынан түрік тілі емес лексиканы ығыстырып
шығарып, түрік тіліне ежелден келе жатқан өзіндік ерекшелігі бар, мазмұны қазіргі кездегі әдеби түрік тілінде
70-80%-ті құрайтын сөздер қалдырылды. Ал, Сұлтан Веледтің еңбектеріндегі түрік тілі мен қазіргі заманғы түрік
тілінің ұлттық тазалығының дәрежесі бірдей.
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Жалпы, белгілі бір тіл кез-келген тілмен өзгеріске түсе алады. Сонымен бірге, осы аталған ақындардың
өлеңдеріндегі тілінде араб тілінің еркешеліктері көрінеді. Мысалы, nur - жарық, Hak -Құдай, sır - құпия, has
- Құдайдың құлы, dünya-дүние деген сияқты сөздер. Ал, бұл сөздер туралы түркітанушы ғалым В.В.Радлов
«бұл жалпы мұсылмандық тілдер болып табылады, сондықтан да ол осы ақындар үшін қашып құтыла
алмас «техникалық терминдер» деп сипаттайды [2]. Бұл дұрыс айтылған пікір. Себебі, жоғарыда айтқанымыздай, әдебиет қоғамның, қоғам әдебиет үдерісінің негізі болмақ. Ойшылдардың дәуірі ислам дінінен негіз
алған әртүрлі ағымдардың кең қанат жайған кезеңі болғандықтан діннің тілі араб тілінің ықпалында қалып
жатты. Дегенмен, Сұлтан Веледтің түрік тілді өлеңдерінде арабтың «Аллаһ» деген сөзін мүлдем қолданбауы
таңғаларлық жайт, оның орнына ол тек түріктің «Тәңір» деген сөзін жиі қолданған. Бұл ерекшелік ақынның
өзі өмір сүрген кезеңдегі басты мәселе айналған тіл мәселесін шығармашылығына арқау еткендігінен болар.
Сұлтан Велед әдеби даму әлеуметтік өмірге негізделген байланыстар мен процестерсіз өмір сүре алмайды
деген пікірге тоқталады. Түрік тілдес поэзияның ортақ дәстүрінің мұндай элементтері, яғни әлеуметтік
құндылықтар Кониядан шыққан ақынның түрікше өлеңдерінде байқалады. «Ақылды адамның дүниесі сөзі
болар. Дүниесін беріп сол сөздерді алар», «Мүлік топрақ, бұл сөздер сол жанды түрінде қалады. Ақылды
адамдар мүлік бар жақтан қашады, сөздерде қалады» деген бейіттінде мал-мүліктің, байлық – уақытша
екенін, олардың шіритінін, таусылатынын, сондықтан да құны жоқтығын айта келе, тек сөз ғана мәңгілік
және де нағыз байлық болып табылатынын көртсетеді (СВ, 17, 6, 7,8, беттер).
Қасиетті Құранды және дінімізді дұрыс ұғынған ұрпақтардың арқасында еркін ойлау, пікірталас, ғылыми
сана, зерттеу рухы дамып, әйгілі ислам өркениеті пайда болды. Сондай-ақ, Ислам өркениеті негізгі ғылымдардың көпшілігінің негізін салса, бұрыннан бар ғылымдары дамытуға септігін тигізді [3].
Ислам діні негізіндегі ағымдар да тариқаттар да шариғат таразысынан, негізгі ақиқаттардан адаспау, айрылмау үшін бір-бірлеріне түсіністік, сүйіспеншілікпен қараған. Олар бір-бірлерін еш уақытта қисық жолда,
қателесті деп ойламаған. Олай болмаған жағдайда исламды түсінудің, ұғынудың нұқсандығы көрінген болар
еді. Қағбаға барудың мың сан жолы бар. Олай болса белгілі бір жолмен жүргендер басқалар жайында да дұрыс
пікірде болуы керек деген ұстанған Ханафи Шафиғи ағымындағыларға, Қадири болса Нақышбандиліктерге,
Рафиғилер Маулауийлерге бір басқаша махаббатпен, құрметпен, түсіністікпен қараған [4]. Сол сияқты Қажы
Бекташ Әулие құрметіне құрылған Бекташийа тариқатшылары мен Сұлтан Велед негізін қалаған Маулауийа
тариқатшылары арасында да рухани сабақтастық, мәңгілік ұрпақтар үндестігі айқын сезіледі.
Сұлтан Велед әкесінің ой – пікірлерін тарату, үгіт-насихат жүргізу және әкесі Жалал әд-Дин Румиді мен
оған рухани жағынан жақын тұлғаларды таныту мақсатында көркем туындылар жаза отырып қалдырған әдеби мұрасы өте бай.
Сұлтан Веледтің шығармашылығының негізгі идеясын айтатын болсақ, бұл жерде Ян Рипканың ойын назарға алуымыз қажет. Оның ойынша үш ақын Жалал әд-Дин Руми, Сұлтан Велед және Бедил де Авиценаның
адам рухы туралы монистикалық концепциясын нақты көрсете алған [5].
Сол себептен де болар, қазіргі түрік ғалымдарының ойынша, ХІІІ және ХІҮ ғасырлардағы Анадолыда
білім саласы мен оқымысты қауым арасында Жалал әд-Дин Руми және оның ұлы Сұлтан Веледтің шығармашылығы өте маңызды орын алған. Сұлтан Велед сопылық тағлымдарымен бірге, әдебиет саласын жанжақты меңгерген, нағыз шабытты ақын, қарт суретші талғамына ие тұлға болған [6].
Әкесі сияқты Сұлтан Велед те алдымен Диуанын, содан соң Месневиін, ал кейін моральдық, дидактикалық шығармасын жазған. Бір парсы тілінде жазған «Ышк наме» атты прозалық шығармасы да бар.
Сұлтан Веледтің түрік тіліндегі шығармашылығын зерттеуде орыс түркологтарының ролі үлкен. Олар
ақынның түрік тілінде жазылған еңбектерін жинақтаған. Олардың ішінде бұл мәтіндерге алғаш рет көңіл
аударғандар В.В. Радлов және К.П. Залеман [7]. Олар мәтіндердің линвистикалық және мәтіндік жағынан
зерттеп берген. Аталмыш өлеңдердің діни жағын зерттеуді В.Д. Смирнов қолға алды [7]. Ал, Н.Н. Мартыновичтың арқасында Сұлтан Веледтің «Ибтида наме» атты еңбегінде осыған дейін білінбеген түрік тіліндегі
фрагменттердің бар екендігі табылды [8].
Ал, А.И. Кононов, аталмыш түрік ақынын түрік әдебиетінің басталу тарихымен байланыстыра зерттейді
[9]. И. В. Боролина Сұлтан Велед өлеңдерін зерттей келе, олардың сопылық өлеңдері екендігін және түрік
әдебиетінің пайда болуында өте маңызды рөл ойнағанын айтады [10], В.С. Гарбузова да өз еңбектерінде ақынның түрік әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі ретінде қарайды [11]. Сұлтан Велед шығармашылығында
түрік тілінде жазылған өлеңдері көп емес, басым көпшілігі парсы тілінде жазылған. Бірақ халықтың назарын
аудара алатын дәрежедегі өлеңдер болғандығын көруге болады.
Негізінде алғаш рет Европа ғылым саласында Австралиялық ғалым Й. Фон Хаммер - Пургшталь «Ерекше бір парсы ақынының қолжазбасы туралы мәлімет» берді. Содан бастап Мұхаммеддин Бахаеддин Сұлтан
Велед және оның өлеңдері 1829 жылдан бастап таныла бастады [12]. Бұл еңбекті пайдалана отырып Сұлтан
Веледтің «Рюбаб наме» атты еңбегінен 156 бәйіт басып шығарылған. Й. Хаммер баспадан шыққан бұл бәйіттерді «Селжұқлы өлеңдері» деп атады. Содан бастап ғылымда сол атаумен сақталып қалды.
Сұлтан Веледтің шығармалары ұзақ уақыт жинақталып, кішігірім басылым беттерінде жарық көріп, сонымен қатар түрік тілі және әдебиеті туралы мәлімет берілген еңбектерде қысқаша көрсетілген жүрген.
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Кейіннен Ф. Узлук тарапынан тағы да толықтырылып «Диуан» түзілді [13]. Жалпы алғанда Сұлтан Веледтің өмірі мен шығармашылығы, ақынның өміріне байланысты мәліметтер басқа да парсы және түрік әдебиетін зерттеген еңбектерде кездесіп жатады. Дегенмен ол еңбектердің барлығында Сұлтан Велед туралы
мәлімет берумен ғана шектеліп қалған, оның өлеңдерін талдау, сараптау сияқты жұмыстар жүргізілмеген.

Ақын сопылықтың бастау алар бұлағы – Құран мен хадис екенін жастайынан отбасының ықпалымен
түсінген жан. Пайғамбардың серіктері мен ғұламалардың, діннің ішкі-сыртқы ілімдерін жетік білген
білгірлер мен ғұлама әкесі, оның ілімді замандастары арқасында сопылық жолының сан-салалы сырларын терең ұғына білді.
Осы жолда тағлымы мол туындылар тарту еткен Сұлтан Велед пен шығармашылығы туралы Шетел
түркологиясында әдеби тұрғыдан ғылыми жұмыс ретінде поляк ғалымы Ст. Пласковицка-Рымкевичтің
екі мақаласында көрінеді [14].
Анадолы түрікшесінің басқа да жазба деректерінің қатарында, Сұлтан Велед өлеңдерінде В.Г. Гузеев
үшін лингвистикалық зерттеулердің негізі болды [15].
ХІІІ-ғасырдағы Анадолы түрік әдебиеті туралы зерттеулер өзі аз, әрі олардың бәрі де ескірген, қайта
қарауды қажет етіп отырған мәселе [16].
Осы зерттеулерде Сұлтан Веледтің Анадолы түрікшесін қаншалықты білетіндігі туралы қарама-қарсы пікірлер бар. Бұл күмәнді туғызған Сұлтан Веледтің «Егерде мен түрік тілін білгенімде» деген өлең жолдары еді (СВ, с16, бәйіт 78; с. 24, бәйіт 97). Осы сөздерге негізделе отырып, көптеген ғалым,
зерттеушілердің пікірі Сұлтан Велед түрік тілін жақсы білмейді дегенге саяды [12]. Тіпті бұл туралы
жалпы сын пікірлер де бар. Кейбір ғалымдар, Сұлтан Веледтің жанында оның әкесі Жалал әд-Дин Руми,
Ахмед Факих, Шейад Хамза – олар да түрік тілін жақсы білмеген деген пікірлер бар [17]. Осы жерде
мынадай ой түйеміз, Сұлтан Велед түрік тілін жақсы білмеген, сондықтан түрікше өлеңдерін қарапайым сөздермен беруге мәжбүр болған. Ол өз ойын түрік тілінде өзі терең жеткізе алмаған. Рымкевичтің
ойынша, оның түрік тілін жақсы білмеуі түрікше өлеңдерінде ұйқастыра алмаған жерлерінен көрінеді.
Бірақ, бұл туралы басқа да пікірлер бар. Э. Гиббтың ойынша, Сұлтан Веледтің түрік тілінде жазылған
шығармаларынан оның түрік тілін өте жоғары дәрежеде білгендігін көруге болады. Дегенмен, Сұлтан
Веледтің түрік тілінде өлең жазуға мүмкін біраз қиналатындығын, парсы және араб тілдері сияқты оңай
болмағандығын айтады [18]. Тағы бір ғалым В. И. Асланов Сұлтан Веледтің жоғарыдағы сын төзімен
Сұлтан Велед тек ғана түрік тілінің өте қиын тіл екендігін ғана айтқысы келген деп түсіндіреді.
Айдын Танеринің ойынша, Сұлтан Велед «егерде, мен түрік тілі білгенімде» дей отырып, түрік тілін
толық білмегендігін емес, оны парсы тілімен салыстыра отырып, парсы тілінің түрік тілінен әсерлі және
мәнерлі екендігін айтқысы келген [19].
Зерттеуші В. Бекрмандан көруге болады: «Сұлтан Велед түрік тілін білмеймін дегенімен, оның өлеңдері керісінше ойлауға мәжбүр етеді» [16].
Сұлтан Веледтің түрік тілінде жазылған өлеңдерін ХІІІ-ХІҮ ғасырдың Анадолы түрікшесі туралы
мәлімет алуға болатын жазбаша деректер ретінде қабылдауға бола ма, болмай ма жоғарыдағы пікірлерден
көруге болады. Бұл мәселенің шешімін екіге бөліп қарастырған жөн болар: бірішіден, ақынның түрік тілін
жақсы білгендігіне күмән туғызған сөздері, екіншіден, Сұлтан Веледтің білген түрікшесі ХІІI- ХІҮ ғасыр
Анадолы түрікшесінің нормаларына тура келіп келмеуі.
Бұлардың арасында Сұлтан Веледтің «егерде мен түрік тілін білгенімде» деген сөзіне ең дұрыс пікірді
академик А.Н.Кононов айтқан. Оның ойынша, Сұлтан Веледтің өмір сүріп, шығарма жазған кезеңінде парсы тілінде де, түрік және араб тілдерінде де әдеби шығарма жазу дамыған бір кезең болып, бұл тілдерде
қалыптасқан сөздер, сөйлемдер қолданылатын еді [9]. Мысалы, Б. Флемминг бұл сияқты басқа да мысалдар
көрсетеді: «шамасы жетпегендіктен кешірім сұрау» арқылы шығармасын бастаған ақындар бар. Сол сияқты
да Сұлтан Велед те жоғарыдағы сөздерін айтқан болуы керек. Сонымен қатар, Б. Флемминг, ХІІІ-ХІҮ ғасыр
Анадолы түрік әдебиетінде де белгілі бір дәстүрлер бар болып, жоғарыдағы сөз де осындай дәстүрлі, қалыптасқан сөз [21]. Кейіннен табылған деректерден Харезм және Мауерауннахрдан келген түріктер Анадолыға
тек ғана ауызекі түрік тілін емес [22], көркем әдеби түрік тілінің үлгілерін де алып келген [23].
Сонымен, Сұлтан Веледтің жоғарыда айтылған сөздері жай ақындық тәсіл болып, көркем әдебиетте қолданылатын қалыптасқан тұрақты клише екендігі белгілі болды. Анадолы түрік тілінде жазған ақын Фахри,
1367 жылы жазған «Хосрав пен Ширин» деген шығармасының басында, шығарма жазу үшін, күшінің де
білімінің де жеткіліксіз екендігін, оның жазған шығармалары реңсіз мыс ақшалардың түсіне ұқсайтындығын,
яғни әлсіз және реңсіз екендігін жазған. Одан бұрын, 1354 жылы тағы бір Анадолы түрік ақыны Ходжа
Месуд ибн Ахмед: «менің білгендеріме күшім жетпейді және менің жасағандарым - дөрекілік». Одан тағы
да ертерек ХІІІ ғасырда Сұлтан Веледтің замандасы болған Шейад Хамза, «Юсуф пен Зулейха» атты шығармасында, өзінің өлең ұйқастығын да, грамматикасын да, өлшемін де білмейтінін жазған. Осыған орай В.
Беркман: «Осындай бір шығарманы жазу үшін ең болмағанда медресені бітірген болуы керек» [76]. Бұған
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тағы бір жақсы мысал ретінде, ХІҮ ғасырда базм у разм (той мен соғыс) жанрында парсы тілінде жазылған
шығарманың авторы керемет білімді болуына қарамастан өзінің ақыл-ойын шығарма жазу үшін өте әлсіз
екендігін, бірақ жазбауға болмайтынын жазған [24].
Сұлтан Веледтің айтқан сөздері А.Н. Кононовтың пікірінше, әрі көркем әдебиеттің дәстүрлі тәсілі, әрі
сопылық тағлымының өзін-өзі жазалау, өзін төмен көрсету тәсілдерін қолданған.
Осындай жағдай Юнус Емренің шығармасында да кездеседі, Юнус Емре біліп тұрып өзін білімсіз, тіпті әліпби
танымайтынын, сопылық ілімдегі кітаптар жазылғандардан да жоғары екенін көрсетуді мақсат еткен [24].

Қорыта келе, анадолы түрік жазба әдебиетінің негізін салушы Сұлтан Веледтің шығармаларының тілі
түрік халқының лингвистикасының ерекше үлгілерін қалыптастырушы болды.
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В данной статье рассматривается жизнь и творчество оснавателья Анатолийкой турецкой письменной литературы, поэта Султана Веледа. В его произведениях отражаются особенности сегоднечного турецкого языка. По мнению
Султана Веледа, литературный прогресс не может существовать которые обоснованы на социальной жизнию без
процессов и связи. Поэзия общих тюркских народов и социальные ценности отражается в поэтах Конии.
Ключевые слова: турецкая письменная литература, литературный процесс, суфизм, культура Селджуков.
In this article, life and creativity are being considered, equipping Anatoliy of Turkish written literature, the poet Sultan Veled.
His works reflect the features of today's Turkish language. According to Sultan Veled, literary progress can not exist which are
grounded in social life without processes and communication. The poetry of the common Turkic peoples and social values is
reflected in the poets Konya.
Key words: Turkish written literature, literary process, Sufism, Seljuk culture.
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VISION OF TOLERANCE NATIONAL CONCEPT OF REALITY

The history of our people has been doing for centuries an invaluable treasure for posterity heritage. This is the heritage more
expensive of moral and practice the exhibition, customs and traditions. This generation of precious inheritance to the treasures of
our education should be delving into the inside of his own nature need to the accessories The purpose of the authors’ choice of this
theme readers to expand the concepts of moral values.
Keywords: dastarhan, national tradition, hospitality properties, values, and national life, dignity, tolerance.

“Population”, “Zheti Ata”, “hospitality”, “Asar”, “respect”, “moderation” - this is concept based on the ideology
and way of life of the Kazakhs. Thanks to these values, there is peace in our common home “
Nursultan Nazarbaev
Statement by Assembly of People of Kazakhstan twentieth session
The history of the national tradition - culture channel in the history of human. After all, every person, every
people, every nation has its own stage of development. Certain stages of the history of human thought and culture, the
meaning of the relationship between his personality. At the same time, the population of each of the specific features
of the cultural center to learn about the peculiarities of the other cultures of the peoples will have the opportunity to
receive education in a comparative analysis. If you look at culture as a spiritual nature, which can be considered as a
source of human culture. Therefore, in close contact with the people and culture. People and its national peculiarities
determined by the spirit of a person. Here we consider the issue of hospitality traditions, its culture, related primarily
to be recognized as the guarantor of the unity and cooperation between people.
That tradition for visitors to the feed table of the relationship between the country and one of the most
convincing ways of strengthening cooperation, but not more than guarantee. In general, the Kazakh cuisine holy
thing. This is not only extended breakfast menu, it is a relationship of mutual iştesw. The person at the table in such
a beautiful heart, the inner soul, kindness favor, knowledge , and respect are deeply reflected in the relationship.
The story at the table of the national tradition and the history of the last messages that many industries, including
senior representatives of mercy, the younger generation if there tasty and reasonable things was can be linked an
example, but the same deal with the issue resolved in the course of a conversation, and it was the result of a large
peasant faith work together . Ultimately, the Kazakhs have seen solved the problem at the dastarhan , all this is
confirmed by the fact that the top of the dastarhan.
Access to the mutual agreement and understanding of the art itself, is not it? therefore a part of the culture,
which in turn is a branch of the role. However, the Kazakh steppes, summarized the many cultural influences, she
gave birth to so many values we see great works of art. In addition, the Kazakh steppes has a tradition of culture
is very deep, complicated, and cortical phenomenon, as there is not doubt bound. The mechanism of national and
cultural values, “the feeling of” always and in every place, the personality of each nation and every generation is
also due to the constant.
The spread of Islam in Kazakhstan and features about of the Kazakh customary laws S. Zimanov N.Öserov their
“One edge of the Black Sea and east of end one the Altai Mountains Great mound moved back to ancient times
through the snow to the north of China, known as one of the landings of divine ancestors, the sun, moon, stars,
bow, earth, fire, water, considered a sacred animal and poultry understood to be holy. Confidence and conviction
that love does not go against a god environment. Denominated roots in the beginning of the first family upbringing
affected public order with in the country. These are gradually increasing, and traditions, has become customary
rules. Actively involved in life. A mentally ill people and a strong mentality of the place and the blood of their
minds, was held joined , usually intense effort into extensive geographic infinity effect. The food is ready to move
a broad encouragement to spiritual heights. Face to face early shine that caused a deep human qualities. The
provision of a wide field visit to occasionally goodness hospitable played by the Kazakh “[1, 32]. This is inherent
in the people of Kazakh traditional custom developed systems. And what to look for any people to develop one
of the country does not have a low degree. At the same time, the Kazakhs was accompanied by the terms of some
ancient traditions of Islam.
The traditions of our ancestors, parents could any of our way to look deeper into the origin, studying is the result
of centuries-old national consciousness. And the public, the national outlook is not just a set of concepts and ideas
for centuries moved from the child, breastfeeding all of us to take a world saturated with blood tag, thinking skills,
assessment criteria” [2, 5].
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Thus, the hospitality of our people, the inherent characteristics of the properties of natural talent. This quality
has its price every generation, is not lost. The rest of the field at the famous wise men and many such beautiful
works of art in a mouth to mouth the beginning of the street, painted, many modern reached. Quality of the national
traditions of hospitality “creations”. A source of deep knowledge of folk and transparent, and it has become the
center of the nation’s spiritual. Generation inherited from our ancestors, the ancient traditions of folk wisdom, the
wisdom of traces of Samal sing. This type of tradition, others such as the creative force to become more useful to
fit the needs of the population. Hospitality is a mirror of life, people’s “beautiful and beautiful story.” It really is a
phenomenon that reflects the aspirations of the people, with the presence of another value - the former owners of
the mind-wise mentoring and educational model is a model-sharp intelligence. At the same hospitality properties in
certain situations, sometimes even great value for large meals a feast for a long time in his moral thoughts and know
tolğamdarımen depreciation treasure legacy of the eternal topics rennet “epicenter of wisdom,” It is worth.
People that have contributed to the development of the typical tradition of hospitality in every field, first of
all, moving is explained by the peculiarities of the life of a nomadic life of our ancestors. Hospitality properties
acquired over the centuries, the population is connected with a wisdom born of life experience thoughts traditions,
but also a unique look. One of the advantages as well as exporting guests at the table of the masters of affection
between each word and each associated with an objective idea of the real-life events only personal thoughts
and feelings of the people not only serpilisterine sorted accumulated at the beginning of the events in the early
centuries of the great concepts and phenomena based on the considerations set forth. For example, the image of
the hero of the story and legends from the mouth of the wise elder from the hearts of the people of courage, agility,
strength, endurance, dignity, purity, and wisdom, as well as the beloved hero given to one of the best examples of
civil, human dignity, energy, post could serve as an example for generations.

Interviewed desire to recognize the human soul, in his mind, moral, and especially prone to share in the sorrow
of the heart sırlasınıñ corner of earrings from the dealings of every simple accommodation ... is clearly reflected
in the nature of all other values to recognize fresh outlook Kazakh understand the sensitivity being one of the
most expensive properties [3, 30]. All this, first of all, the system of customary law practices, skills, traditions,
and its relationship with the community of people engaged in developing mature. In turn, customary law of the
Kazakh national traditions, consistent challenging role. The traditional role of regulating the relationship of the
field but not more.
Let every nation has its own life, living, traditions, customs and concluded with a mind for a long eras, formed
inextricably linked with the great people. The property comes with such features hospitality of people’s own history,
national culture and is recognized as a phenomenon has a special place in the world outlook. If we consider the value
and hospitality which side or where philosophical ideas, the best place as a spiritual treasure full of assertions and
the recognition of the comprehensive role. Therefore, hospitality and educational field is determined by the nature of
the kind of peace, reflecting the specificity of a phenomenon that reflects the mindset of the general population. The
tradition of hospitality at any time necessary heritage, as well as a reflection of people’s lives could be mixed with
the past and the present. If Kazakh traditions and moral philosophy in penetrating regular basis shall be subject to
supervisory roles. For example, the concept of a majesty so that even the regulation of the conflict in the country as
a key diplomatic and tactful services is so great and irreplaceable role “could be the venue of the agreement”. Maybe
in the hospitality, entertainment, recreation and azhary the passage of time and then gradually start as a tradition, first
of all, to find a solution to the problems arising from the need “peace” must be passed into the direction. The main
purpose of this order to the majority opinion, consistent with gratitude the decision of the word accept.
Kazakh national reconciliation are being inherent dignity luncheon to recognize what to know whether the
hotel, which at the same time, spread out at any time, regardless of the faithful against the heart, generosity and
hospitality of the show, and I knew that. All congenital the ability of human nature and human behavior, and the
ability to walk his thoughts and observations, says: “Good behavior and mental strength, the two combine, it is the
kind of human qualities than what each of good us the side and its actions and would like to sense. If these are two
the same ... you want to their hearts and their influence a find the perfect and thanks to them, we could have a good
noble and good people: our life is a good video, and conduct to be commended “[4, 11-12 ]. Single behavior of
the parents and the age of the child by means of an example around a talented, in other words, brighten the moral
situation in society. Therefore, the ancestral home people in connection with the visit of the total want to come the
“forty one is - Kydyr” color-formed concept.
The Kazakh cuisine, as a mirror, reflects the soul of the people, its history, customs and traditions. From
ancient times, the most distinctive feature of the Kazakh people was the hospitality. Dear guest was more than
welcomed in the house; he had the opportunity to seat at the place of honor, and was offered with the best of what
was in the house. At first, the guest is offered a kumis, shubat or ayran, then a tea with milk or cream, baursaks,
raisins, irimshik or kurt. Then followed the snacks made from horsemeat or lamb - kazy shuzhuk, zhal, zhaya,
sur-et, karta, kabyrga. A cake from a wheat flour is traditionally presented on every table.
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The decoration of any dastarkhan and most favorite dish has always been the Kazakh meat. This boiled meat is
usually served in big uncut pieces. The owner cut the meat and treated each guest with tidbits: the pelvic bones and
shins were for elders, the belly for the son-in-law or daughter-in-law, the cervical vertebra was for the girls, etc. The
honorable guest was able to have the specially cooked sheep’s head. The guests were supposed to divide the head
between the people around, observing an ancient ritual in which disrupted the ancient custom of respect for the guests,
the elderly, children, friends and distant relatives. A fragrant meat is served in thin slices of rolled out and boiled
dough. The perfect complement to the dish is the rich flavored broth, the sorpa, which is usually served in tea bowl.
The most popular product in Kazakh cuisine is meat. Meat is the basis of many dishes, the meat products will
adorn any table, and the abundance of meat dishes reflects the richness and diversity of the festive table. The Issatari
Kazakh cookery was different because of the special technology. The peculiarity of the Kazah lifestyle left a mark on
cooking methods. The preference method of cooking in the traditional Kazakh cuisine was the boiling. This process
produces soft and delicate flavors of meat. A big place was given to the intermediate and the long-term food storage.
During the slaughtering of the cattle, meat was stored for the future use, it was salted, jerked, and sometimes smoked,
the specialty foods were prepared mainly from horse meat kazi, shuzhuk, zhal, zhaya, karta, etc. The milk and dairy
products were widely used. The Preference was given to the dairy products, as it is simpler and easier to maintain
them in terms of nomadic life. Bread was often baked in the form of cakes, baked products, but the bawyrsaks were
of the greatest popularity. The favorite drinks were kumis, shubat or ayran, while the tea occupied a special place. The
ancient dish utensils was made of leather, wood and ceramics, every family had a cast-iron cauldron, where the food
was prepared. The tea was boiled in cast iron jugs, and later in the samovars.
Common ancestor in the rest of the dignity of this noble blood honored as a man of the people caused by the desire
to be found in nature and that attention skills, friends, young passion came from the collection of enthusiasm. When
they did not hear the man called nature, because those responsible should be based on the will to act. Abundant yellow
field for the scene of the nomadic freedom, freedom must be soaked with blood quality. Because the field reflected
the desire of the people speaking words of wisdom, freedom is a reflection of the people’s freedom. Any problems
against the will of the people. Only a person who knew the value of freedom doing the real sense of the people on
the set of his dreams, leads to the goals and ideals. That caused the level of consciousness of one man’s quest for
freedom, freedom. How many people do not know the value of freedom and free, although forced to leave the option
of force obscene, eat powder at the bottom. English visitor to the “god”, “gift,” a “special guest” called differently.
Any of these people, first of all cattle slaughtered showed sincere respect. A dear price, of course, meat menu. A
very respectable person, even for the cattle. Each one channel and more traditional type of hotel (above), even the
guest menu feed bowl of meat due to the age difference, there are once again confined to the members of the special
specification. That is a priority over a member of a member of the meat for the guest - a guest instead of social contact
or blood relationship, or age differences presented in the dastarhan.
Kazakhs always received everybody with dignity, whatever guest turned out to be. According to the tradition, the
most respectable guest was seated on the most honorary place, to his left and right sat others, also very respectable
people. The late guests were also received with dignity; the younger people moved and gave their way and place to
the arriving guests. Then the refreshments time came. At first a guest was treated with kumys (horse milk), shubat
(camel milk) or airan (curdled milk), then tea with milk or cream, baursaks, raisins, kurt (dried curd) and irimshik
(dried pieces of cheese). The adornment of the dastarkhan and the most favorite dish among Kazakhs was always
beshbarmak. To cheer up the guests the hosts (especially young people) started singing songs, playing dombra, and
then gave possibility to the guests to respond. Thus, the tradition of hospitality contributed to the communication
between people, strengthened good and kind relations with relatives, neighbors, brought up respect to the elderly
people, taught young people to collectivism. All this had big cognitive and educational meaning.
Having lived close to Kazakhs for more than one decade, sharing grief, bread and joy, these fraternal nations
could not help influencing the way of life and culture of the Kazakh people, and taking over the best traditions from
its centuries-old culture and life instead.
Words of Wisdom from generation to generation ever was a training school for philosophical content of the value
of life and the eternal question of the content and was a man filled with many good and bad qualities. The memory of
the man under the age of mature termination of a variety of life lessons to learn. During the development of this life
someone to avoid any mistakes. People can not be wrong in life. Avoid the errors that missed, and is a basic principle
of life lessons. Copies of beings as human commanded almost all of creation, wisdom, life experience improved.
Well, this life journey, the satellite was classified as good and bad, and the short version, and that the provisions of
warning people always cascading errors. Higher distinguish between good and bad art. What is good and bad which
distinguish it classifies reach knowledge and taste, mind. Beautiful fashion and art interesting existence of mankind
in this world trend of childhood unforgettable. This is the people’s “A Thousand Days Paradise for more than one day
of existence,” says wisdom got the power. Since ancient times, mankind, including our ancestors and whether action
is to be spoken word, or whether the idea of thinking has always formed.In addtion educational principles of right and
wrong, a lot of proverbs and sayings, and proverbs examples. For example, “good is good”, “Good all major affairs”,
“will make good up front,” etc.
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Rich spiritual world of the young generation, intelligence mature humanity in terms of pure thoughts comprehensive
development of knowledge and culture, moral person wishing to growth is the highest, the highest goal. Of course, the
most important thing is the ancestral heritage of philosophical wisdom of lobbying today’s generation of precedent
spiritual ideas need to pay attention to the peculiar characteristics. As far as any of the people involved in since the
continuity of generations, the idea of spiritual. The moral will be expand over time. This is the power of spiritual
power and continuity between generations. Good moral heritage of any people took to the jeweler when the off spring
of the first and holy thoughts. People born in itself immediately as an individual shape. It delivers the same level of
every nation has its own historical and reconciling with nature, tradition and culture and spiritual continuity. “... The
people inhabiting the planet Earth that the number of wave generation mentally and experience, writes A.Seydimbek.
- century, from generation to generation, father to child is not shifted to the historical continuity of the tradition
of socially practical, human s will not be progres ... Everyone walking along the human race is an example of the
invaluable experience on the road. To learn about the historical and cultural experience that stimulates the nature of
human understanding “[6.119]. Therefore, more than one life in the practice of our ancestors thought talents who
moved nor happy. The spiritual world, life preservation of continuity between generations is a national source and
the beginning of the national consciousness, knowledge, traditions, cultural heritage preservation is the core behind.
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Халқымыздың ғасырлар бойы жасап кеткен тарихы - бүгінгі ұрпақ үшін баға жетпес үлкен қазына,
мұра. Бұл мұраларымыз имандылық, ғибраттық, әдет- ғұрпымен, салт-дәстүрімен қымбат. Осынау ұрпақ
тәрбиесінің қымбат қазынасын мұралыққа алған біздер оның ішіне үңіліп, одан өз болмысымызға керек
- жарақтарымызды алуға тиіспіз. Авторлардың бұл тақырыпты таңдаудағы мақсаты - оқырмандардың
адамгершілік құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту, әдет - ғұрпымызды құрметтеуге тәрбиелеу, ұлттық
болмысымызға ден қою.
Түйін сөздер: дастархан, ұлттық дәстүр, қонақжайлылық қасиеті, құндылықтар, ұлттық болмыс, қадірқасиет, төзімділік
Результат вековой истории нашего народа – для сегодняшнего поколения является неоценимой ценностью,
наследием. Это наследие богато моралью, символичностью, обычаями и традициями. И мы, получившие в
наследство это сокровище, должны взять на вооружение воспитание необходимое для собственного бытия.
Цель выбора авторами данной темы – расширить в читателях ценность человечности, воспитать в них
уважение традиций и обычаев, поднять уровень национального бытия.
Ключевые слова: дастархан, национальные традиции, гостеприимство, ценности, национальное бытие,
достоинство, толерантность.
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М.ЖҰМАБАЕВ ПОЭМАЛАРЫНДАҒЫ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНА ОРТАҚ ФОЛЬКЛОРЛЫҚ САРЫНДАРДЫҢ
ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ғылыми мақалада түрік әлемінің ұлы ақыны М.Жұмабаевтың поэмаларындағы туысқан түркі халықтарына ортақ
фольклорлық сарындардың көрініс табуы қарастырылады.
Түрік халықтарына ортақ ежелгі аңыз, әфсаналарды өз дәуірінің тарихи бейнесін ашып көрсету мақсатында көркемдік шындыққа көшірген ақынның әдеби дәстүр жалғастығы, жаңа дәуір әдебиетін жасау үдерісінде өзіндік қолтаңба қалдырғандығы, түрік халықтарына қатысты тарихи шындықты еш бұрмаламастан әдеби шығармаға арқау
ете білгендігі ашылады.
Тірек сөздер: түркі әдебиеті, фольклор, сарын, поэма, әдеби дәстүр, миф, пір.

Қазақ халқының жаңа әдебиетінің негізін қалаған Абайдың көркем сөздегі өрелі ойлары мен асыл мұраттарын жалғастырған сөз зергері ақын – Мағжан Жұмабайұлы (ХХ ғасыр басында жасаған Алаш зиялылары
өздерін осылай Байтұрсынұлы, Әуезұлы деп атаған). Ол өз дәуірінің талабына сәйкес әдебиеттің барша жанры мен ұлттық ғылымның әр саласында еңбек етті. Қоғамдық тіршіліктердің барлығына белсене атсалысып қана қоймай, сұлу жыр, көркем проза, терең ғылыми еңбектері арқылы ұлттық руханиятымызды байыта
түскен поэзиямыздың падишасы Мағжан Жұмабайұлы Абай мен Шәкерім қалыптастырған қазақ поэмасына
соны өріс, тың жаңалықпен келді. Бұрыннан бар көркемдік дәстүрлер Мағжанның өзіндік стилімен астасып,
ұлттық сипаты басым романтикалық поэмалар туды.
Қазақтың әдеби әлемінде эпика жанрының өзгеше сипатта дамуына тікелей ықпал еткен М.Жұмабайұлының «Батыр Баян», «Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы», «Оқжетпестің қиясында», «Жүсіп хан», «Өтірік
ертек», «Тоқсанның тобы» сияқты поэмалары бар. Бұл шығармаларда тарихи оқиғалар, деректі сюжеттер
мен халық аңыздары, яғни фольклор сарындары жаңа эстетикалық сипат тапты. Сол себепті де біз Мағжан
поэмаларының тарихи, көркемдік қырларын қарастыра отырып, поэмаларында қандай халық аңыздарын,
яғни фольклорлық элементтерді пайдаланды, олар тек қазақ халқына ғана тән ба, әлде басқа да түркі халықтарына тиесілі ме?. Түркі әлеміне ортақ фольклорлық сарындардың жаңа әдеби үлгілерде қолданылу
үрдісі қаншалықты ұтымды болды?. Фольклор элементтерін өз шығармаларында пайдалана отырып ақын
қандай көркемдік шешімдерге қол жеткізіп, поэма жанрының көркемдік әлемін қаншалықты кеңейте алды? деген сияқты келелі мәселелерді қарастырмақпыз. Бұл мақсатымызға жету үшін ұлттық ғылымдағы дәстүрлі
тарихи-салыстырмалы әдіспен қоса контекстуалды-салғастыру тәсілін де пайдаланбақпыз. Өйткені, түбі бір
түркі халықтарының тамыры ортақ рухани құндылықтары мен мәдени, әдеби жәдігерліктері кейінгі ұлттық
әдебиеттердің туып, қалыптасуында қаншалықты маңызға ие болғанын осы аталған зерттеу әдіс-тәсілдері
арқылы айқындау мүмкіншілігі зор.
Мағжан Жұмабайұлының өмірі мен шығармашылығы бүгінгі күнге дейін аз зерттелген жоқ. Өткен ғасырдың 90-шы жылдары басталған мағжантану ісі қазақ әдебиеттануында өз алдына бір ғылыми арна тауып,
ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің қалыптасу тарихын жан-жақты айқындап, зерделеуге жетелеген
құбылыс болды. Бұл – жеке шығармашыл тұлғаның тұтас ұлттық әдеби дамуға ықпал ету тенденциясын тағы
да бір әйгілеп берген (әдебиет тарихындағы Асан Қайғы мен Абайдың маңызы) үрдіс. Мағжан шығармаларын талдау С.Мұқанов, А.Байтұрсынұлы мен Ж.Аймауытұлылардан бастау алады. С.Мұқанов ақынның саяси келбетін сынаса да: «...Әдебиетке оның екінші зор еңбегінің біреуі: алған теманың пікірін өрбіту ретінде,
кейінгі жазушылардың көбіне жол ашты. Ұзақ поэмалар жазудың желісін қалаған адамның біреуі болды» [1,
242-243] – деп, әділ баға берсе, А.Байтұрсынұлы өзінің теориялық зерттеулеріне Мағжан өлеңдерін мысал
етеді. Мағжанның ақындық қуатын алғаш болып әйгілеген Ж.Аймауытұлы. Ал мағжантанудың жаңа парағын
ашқан Ш.Елеукенов болса, М.Базарбаев, Р.Нұрғали, Б.Майтанов, Д.Ысқақ, Б.Қанарбаева, Б.Кәрібаева, Б.Жетпісбаева, Е.Тілешов, А.Шәріптер оны одан әрі дамытты. Аталған зерттеушілер өз еңбектерінде ақын поэмаларының фольклормен байланысын, тарихи деректер көзін, поэтикасы мен образдар жүйесін, романтизмі мен
шығармашылық эволюциясын, ақын поэзиясындағы көркемдік әдістерді зерттеген.
Қысқа көлемді сұлу лириканың асқан шебері Мағжанның кең тынысты, ұзақ шабысты эпикаға, поэмаға
баруының бірнеше себептерін мағжантанушы ғалым Ш.Елеукенов былай түсіндіреді: «Мағжанның поэма
желісін қаққан себебі, кейбір өлең тақырыптары шағын форма аясына сыймады. Олар өмір сүрген кез – қазақ
қоғамының сана-сезімі ояна бастаған шағы. Ұлт адамы жеке дара тұлғаға айналды. Оның ішін ашу үшін лириканы төгілту керек. Қоғамдық істерін көрсетуге эпостық құлаш қажет. Ал лирика мен эпостың құймасын
әр түрлі арасалмақта жасайтын поэзиялық жанр поэма деп аталады» [2, 145]. Шындығында ұлт тағдырын,
ел тарихын кең мағынада сөз етуге шағын шығарманың қауқары жетпес еді. Сондықтан да ақын шын шеберлік сыналатын, бауырын жазып көсілетін, ұзақ-сонар баяндау тәсілі кеңінен қолданылатын поэмалар жазды.
Мағжан поэмаларының негізгі өзегі, басты идеясы – ұлт азаттығы.
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Мағжан Жұмабайұлы ұлттық әдебиеттің қалыптасуы жолындағы түрлі көркемдік тәсілдерді қолданғанда,
көнеден келе жатқан халық ауыз әдебиеті үлгілерін пайдаланудың өте сәтті боларын білді. Қазақ халқының
ежелгі ата-бабасы саналатын сақтар мен ғұндардың, көне түркілердің дәуірінен бері халық жадында сақталып келе жатқан рухани жәдігерліктерді поэма сияқты көлемді шығармаларда шебер, әрі қисынды қолдану
арқылы көркем туындының мазмұны мен поэтикасына да ерекше реңк, қайталанбас үйлесім берді. Ақынның
фольклорлық нұсқаларға ерекше ден қоюының мысалы оның: «...Өткен дәуірдегі теңіздей тұңғиық әдебиетіміздің бізге бұл күнде адасқан ұшқындары, тентіреген тамшылары ғана жетіп отыр. Көбі, көбі болғанда
ең сұлулары ұмытылған, желдей ескен жыраулармен бірге топыраққа айналған. Баяғыда отыз күн, отыз түн
айтылатын Қобыландылардың ауызда адасып азғантайы ғана қалған. Талай түндерге созылған ертегілердің
басы қайырылып, аяғына жетіп, шоп-шолақ болып қалған. Талай жүйріктердің тұңғиық таза толғаулары –
араб, парсы, сарт-сауанның сөздері араласып, балдыр-батпаққа айналған...
Бірақ, талайлар ұмытылып қалды деп қанша өкінгенмен, әлде болса да ауызда аман қалған әдебиетіміз
талай елдердің ауыз әдебиетінен бай. Әлде болса да ауыз әдебиетіміз бір елдің жазба әдебиетіне негіз болуға
жарарлық. Өзінің ауыз әдебиетін негіз қылмай ешбір елдің жазба әдебиеті өркендемек емес. Біздің де жазба
әдебиетіміз ауыз әдебиетін негіз қылуға міндетті. Алдымен сабақты шеттен емес, өзінен алуға міндетті. Жазба әдебиетімізге қайтуға міндетті. Мағына аз десе де, түр аз десе де» [3, 220-221]деген сөзімен дәлелденеді.
Бұл Мағжанның жазба әдебиет жасау ісіне аз-кем еңбек сіңірген сөз зергерлерінің өріс таппай адасқаққа
ұрынған тұсында айтқан адал сөзі, айнымас тура жолы болды. Сонымен бірге біз ақынның халық ауыз әдебиетін өз шығармаларында неліктен мол пайдаланғанын оның өз сөзінен оқып, білдік.
Жалпы, ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында жасаған қазақ ақын-жазушыларының көпшілігі
өз туындыларында халық ауыз әдебиеті нұсқаларын көптеп пайдаланған. Бұл біріншіден, тақырып тауып,
сюжет іздеуде жеңілдік туғызса, екіншіден, авторлардың өздеріне бұрыннан таныс көркемдік әлемді өз оңтайына ыңғайлап игеруіне мол мүмкіндік берді. Үшіншіден, сюжеті халыққа бұрыннан танымал аңыз, әфсана
немесе мифтерге құрылған көркем шығарма халыққа ұғынықты, оқырман талабына сай болды. Қанша жерден отырықшы елге айналдық десек те, көшпелі тұрмыстан айырыла қоймаған халықта сол желдей еркін,
толқыған теңіздей тәуелсіз күндерді аңсау сарыны бар еді. Сонымен бірге сол кезең ақындарының фольклорды пайдалануының ең басты себебінің бірі – оны бұқара халықтың санасын оятып, көзін ашатын, сол арқылы
қоғамда орын алып отырған әлеуметтік кемшіліктер мен келеңсіздіктерге қарсы күресуге шақыратын құрал
деп түсінді. Мағжан шығармашылығында өте сәтті орын алған бұл үрдіс оның шығармашылығындағы бетбұрыс кезеңі ғана болып қоймай, фольклордың рухани уыз ретіндегі беделін де көтергені сөзсіз.
Мағжан поэзиясының шарықтап дамуының бір көрсеткіші саналатын поэмалары түгелге жуық фольклорлық сюжеттерге құрылған. Мұндай шығармашылық әдістің туу себептерін жоғарыда айттық. Сондай-ақ,
ақынның шығармашылық лабораториясын байытуға себеп болған үлкен құбылыс – сол кезеңдегі қазақ
халқының саяси-әлеуметтік жайы болса керек. Өз алдына дербес мемлекет болып, елдік құрамыз деген Алаш
идеясы келмеске кетіп, еркін ел түгелдей тізімге түсіп, орталықтандырылған тұста Мағжан секілді жұрт қамын жеген ерлер абдыраған кездер болды. Еңсесін тіктемек тұрмақ, бұрынғы күніне зар болған халықтың
күйі ұлтшыл ақынның жанын отқа да салады, суға да салады. Жолсыздан жол іздеген асыл ер арманға ерік
береді. Өткен күндер елесі қиялымен ұштасып, бүгінгі күннің шындығына мойынсұнғысы келмеді. Ақынның
осы күйі әдеби туындыларына айна қатесіз көшіп жүре берді.
Халық аузында түрлі нұсқада айтылып жүрген аңыздар негізінде жазылған «Батыр Баян» поэмасы бір
таңда туған екен. Шалқар шабыттан туған поэманың кейіпкерлері Абылайхан да, Баян батыр да тарихи тұлғалар. Қазақтың елдігін сақтау жолында бір тудың астына бірігіп, Ұлы ханның соңынан еріп, ежелгі жауы
қалмақты туған жерден бездірген тарихи дәуірдің төл перзенттері. Ел ішіндегі аңыз-әңгімелер мен көнекөз
қариялардан жеткен мәлімет бойынша батыр өлімі поэмада жырланғандай болмаса керек. Рас, жау оғы мен
қылышынан мерт болмаса да, жорықтан қайтып келе жатып жолында кездескен көл суын ішіп, уланып өлген екен. Мәйіттер тасталған көл суы уға айналыпты. Бұл деректі «Исторические предания о батырах ХҮІІІ
века» деген мақаласында Ш.Уәлиханов та келтіреді. Демек, тарихи дерегі айқын адамның әдеби бейнесінің
аңыздық сипат алуының себебі авторлық факторға тікелей қатысты болып отыр. Поэмада Баян батыр туралы ел аузындағы аңыздар ақынның суреткерлік шеберлігінің нәтижесінде жеке авторлық сипатқа ие болған.
«Батыр Баян» поэмасының сюжеттік желісінің өзі аңыз-әфсаналарда қалыптасқандай белгіліден белгісізге,
деректіден дерексізге жетелейтін жүлге сияқты. Оқиға барысы немесе пейзаждық суреттеулер айқын, анық
баяндалып келе жатып аяқ асты кілт кідіріп, құпия тылсым әлемге тап болғандай күй кештіреді. Поэманың
басталуы тап осындай.
Шығармадағы фольклор белгілерінің көрінісі тарихи деректермен астаса келіп қызықты танымдық факторлар туғызған. Зерттеушілердің негізгі дені батырдың інісі Ноянның тарихта болмаған кейіпкер екенін айтады. Сонда көпшіліктің Ноян мен қалмақ қызының мәйіті жатқан жер деп бата қылатын обалардың пайда
болуын қалай түсінеміз?! Демек, өткен ғасырдың 20-шы жылдары жазылған ақын шығармасының негізінде
халық арасында жаңа, тың аңыз туған деген байлам жасауымызға болады. Мағжантанушы ғалым Б.Қанарбаева: «Жоғарыда әртүрлі пікірлерді саралай келіп, Баянның «Ноян» деген інісі болмаған деген тоқтамға келеміз.
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Ендеше Мағжан – ел қорғау жолында мерт болған, Баян образын сомдауда, фольклорда қалыптасқан бейнелі
метафораны қолданған. Онда әуелі анасынан жас батыр туады, артынан інісі, не қарындасы туады. Бірінен
бірі ажырамайды, жауға да бірге аттанады. Баянның артынан Ноянды тудыруы осыған негізделген болуы
ықтимал.
Екіншіден, поэмадағы маңызды композициялық роль атқарып отырған – Баян образын айқындауда, Ноян
мен қалмақ қызы поэма сюжетін дамытушы көмекші құрал» [4, 60] дейді. Поэмадағы ауыз әдебиетінің жоқтау,
арнау сияқты элементтерін, халықтық салт-дәстүр, әдет-ғұрып, наным-сенімдерді пайдалану шығарманың
оқиға тартымдылығын ғана емес, тәрбиелік маңызын да арттыра түскен. Осы тұста Ноян мен қалмақ қызының арасындағы сүйіспеншіліктің ұлы адамгершілік қасиеттер мен Шығыс халықтарына өте етене ананы
құрметтеу салтымен шендесе өрбитіні аса сәтті шыққан.
Бөбегін шырылдатып ап кеткенде,
Ата-анам жылап-зарлап қалған еді.
Сорлы анам көкірегін көкке сауып,
Қан жылап менен бір ант алған еді.
Ол анты: «Елдің шетін, анаң бетін
Бір көрмей, қозым, ерге барма!» – деді.
Анама сөзім – анау, өзім – мынау,
Жас Ноян, жүгінемін ер деп сені –
деген ел мен жерге, ана тілегіне адал қыздың сөзін өзі де осы асыл қасиеттерді құрмет тұтатын жас жігіт
қабыл алады.
Поэмадағы екі ғашықтың өлтірілу оқиғасы бүкіл түркі жұртының фольклоры мен әдебиетіне, қала
берді әлем әдебиетіне ортақ сарын. Шығыстың әйгілі шайырлары Низами Ганжауи «Хұсрау-Шырында», Әлішер Науаи «Фархат-Шырында» екі жастың махаббат жолында мерт болуын осы сарында жырлаған. Түркі
жұртына ежелден ортақ мұндай аңыз сарындары қазақ ақындарына ықпал еткені сөзсіз. Қазақ әдебиетіндегі «Еңлік-Кебек», «Қалқаман-Мамыр», «Қозы мен Баян» оқиғалары осы кең тараған фольклорлық сарын
желісіне құрылған. Екі жастың өлімі:
Екі жас аттарынан ұшып түсті,
Түскенде бірін-бірі құшып түсті.
Жүректен атып ыршып шыққан қанмен,
Жалғыз-ақ «Аһ» десті де, «Жаным!» – десті.
Қомағай қара топырақ бүлкіл қағып,
Асығып екі жастын қанын ішті... –
деген жан түршігерлік суреттеумен беріледі. Піл сауырлы қанға тоймас қара жердің екі жасты қойнына
алғанша асыққандығы – адамзатқа өмір сыйлаған қасиетті «Ана – Жер Ананың» фольклордағы контрастылы
образы.
Мағжанның әйгілі поэмаларының бірі – «Қорқыт». Қорқыт туралы ақиқат пен аңыз бір бірінен ажырағысыз мағына тапқан құбылыс. Өйткені, тарихта болсын, болмасын Қорқыттың дүниеге келгенінен бастап
өлгенге дейінгі өмір жолы тұтастай аңызға айналған. Алайда, халық осы аңыздарға тарихи шындықтай сенеді
және өмірлік ақиқат деп қабылдайды. Қорқыт туралы аңыздар түркі халықтарының көпшілігінде бар. Әсіресе, Қазақстан мен Орта Азия түркілерінде Қорқыттың утопистік көзқарастары мен оның бақсылық, шамандық қасиеттері туралы аңыздар көптеп кездеседі. Бұл аңыздырдың барлығына ортақ сюжет: Қорқыт мүлде
өлмейтін ғұмыр іздейді. Дүниенің төрт бұрышын шарлайды. Бірақ қайда барса да алдынан көр қазып жатқан
екі адам шығады. Олардан: «Бұл немене?» деп сұраса, олар: «Мәңгі өлмейтін ғұмыр іздеген Қорқыт дегеннің
көрі» деп жауап береді екен. Жер-дүниені шарлап, іздегенін таппаған Қорқыт еліне келіп, «желмаясын сойып,
оның терісімен қобызының сыртын қаптайды. Құрғақ жерде тұрса бір күні ажал жетіп келер деген қауіппен
бір қырмызы масаты кілемді алып, Сырдарияның суына төсеп, сонда қобызын тартып тұра беріпті. Қорқыт
дүние кезгендегі арманын да , өлімнен қашқан қайғысын да, өзі көрген жақсылық-жамандық жайларын да
қобызында ойнаған ғажап сұлу күйлермен жеткізіп баяндайды. Қорқыт күйлерін бүкіл дүние, жан иесі түгел
ұйып тыңдайды...
Қорқыт сырдарияның көз жасындай суына қарап отырып, қобызын күйлеп, - өлім мені қанша қуса да
мен оны бұл жерге келтірмеспін деп қобызын үздіксіз тарта беріпті. Қорқыттың күңіреген күйлерін балқып
тыңдаған ажал да бұған жақын келе алмапты. Көп замандар бойы үздіксіз қобыз тартқан Қорқыт қалжырап,
қалғып кет еді. Қорқыттың ізіне түсіп, аңдыған ажал сол кезде қайрақ жылан күйінде жорғалап кілемге келіп,
шаққанда, Қорқыт осыдан ауырып өледі» [5, 253]. Міне, халық арасында «Қайда барсаң – Қорқыттың көрі»
деген афоризм осы тәмсілдің негізінде туған.
«...Халық арасына кеңінен тараған осы аңыз көптеген ақын-жазушыларымыздың творчествосына
шабыт берді. Солардың бірі болып М.Жұмабаев та 1922 жылы «Қорқыт» атты дастан жазған. Бұл еңбекті
жазуына Шоқанның, Қорқыттың аңыздар мен нақыл сөздерін аса жүйрік білген Базар жыраудың, әрі фольклор жинаушы Ә.Диваевтің әсерлері болуы да ықтимал. Үшіншіден, жасынан халықтың бай мұрасын тыңдап
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өскен Мағжанның ел арасындағы Қорқытқа байланысты аңыздарды жақсы білуі де ғажап емес» (4. 98 б.).
Мағжан өзінің поэмасының негізіне Қорқыт туралы көптеген аңыздардың ішінен ең әйгілісі мен ең көп тарағанын алған. Ол аңыздың басты лейтмотиві – өліммен күрес. Мағжан поэмасына арқау болған Қорқыт
бейнесі - сәуегейлік, көріпкелдік сияқты қасиеттерден таза, мұсылман әулиесі емес, өліммен күрескен өнер
иесі. Басқа түркі халықтарының фольклорында Қорқыт бейнесі көбінесе сәуегей, ақылгөй абыз, бақсы, батыр
түрінде көрінеді. Ал, Мағжан поэмасындағы Қорқыт ажалмен күресуші қазақ фольклорындағы образ. Қазақ
фольклорындағы Қорқыт туралы әпсананы академик С.Қасқабасов «Бұл сюжет қазақтың өз топырағында
пайда болған. Қорқыт есіміне байланысты фольклорлық шығармалары бар басқа түркі халықтарында бұл
сюжет жоқ» [6,162] деп ажалмен күресетін сюжеттің тек қазақ фольклорына тән екенін нақтылайды.
Бұл туралы Мұхтар Әуезов те «Қорқыт жайындағы аңыздың тақырыбы – құдаймен алысу туралы тақырып, Қорқыт жазмыш тағдыр даярлап қойған талайына қарсы алысады. Қазақ арасына таралған Қорқыт жайындағы нұсқалардан басқа халықтардың ежелгі ғасырлардағы көне эпосының образдары мен кейбір ұқсастықты, сарындастықты сеземіз. Прометей жайындағы аңыз, осетиндердің Әміран жайындағы аңызында өз
шешімін тапқан» -дейді [7, 56].
Қорқыт өліммен күресуде еш жалықпаған. Қаншама асқар таулардан, асу-асу белдерден, айдын-шалқар
көлдерден, ну ормандардан өтсе де қажымаған ұлы ойшылдың өліммен күрес түрін мәңгі өлмейтін мекен
іздеуден ажалды жеңетін өнер, күй өнеріне ауыстыруының өзінде терең философиялық шешім жатыр. Оны
күйзелткен – тіршіліктің тұрақсыздығы, өмірдің өзгермелілігі. Өмірдегі өлу, жоғалу, таусылу құбылыстары
оған жат болды, олар оның көзіне ешқашан тоймайтын обыр, қомағай, азынаған көр болып елестеген. Мағжан поэмасына негіз болған аңыздың осы сюжеті (өліммен күрес) негізінен қазақ пен Алтай халықтарында
кең тараған екен. Қорқыт туралы аңыздардың түпкі генезисі мен шығу тарихын жан-жақты зерттеген Академик Ә.Марғұлан: «Деде Коркут» кітабын терең зерттеген, оның көп ғасырлар ішінде үздіксіз айтылып
келе жатқан «Қария сөздерін» қазақ пен түрікмендер ортасынан айқындап тапқан аяулы ғалымдар жоғарыда
көрсеткен Ш.Уәлиханов, В.В.Бартольд, В.Жирмунский, Фуад Копрюлу, О.Ш.Кокжай, Этторе Росси. Осылармен қатар А.Н.Самойлович, М.О.Әуезов, В.А.Гордлевский сияқты ғалымдардың зерттеулерінде де тарихи
шындықтар бар» дей келіп: «Егер кейінірек шыққан «Деде Қорқыт кітабын» былай қоя тұрсақ, ескі дәуірдегі
«ҮІІ-ҮІІІ ғ.ғ.) Қорқыт туралы айтылатын қария сөздерді, ғажайып әфсаналарды сақтап келген бір ғана қазақ
пен түрікмендер екен. Академик В.В.Бартольд пен В.М.Жирмунскийдің «Қорқытты қадірлеудің Сырдария
жағасында мың жылдық өнегесі бар», - деуі осыған дәлел» - дейді [8,143]. Ғалым айтқандай Қорқыт туралы
аңыздардың қазақ пен түрікмен халықтарында кеңінен таралып, сақталуының өзіндік себептері бар. Ол тарихи, географиялық жағдайларға тікелей қатысты ма деп ойлаймыз. Өйткені, Қорқыттың шыққан тайпасы оғыздар Қап тауы мен түрікмендер жеріне ауғанға дейін қазақ даласын мекен еткен. Бұл туралы да Ә.Марғұлан
былай деп қорытады: «...Қорқыттың бейіті Сырдарияның жағасында оғыздардың бұрынғы астанасының қасында әлі күнге дейін сақталып келген. Қорқыт сыр бойындағы тым атақты, әрі сәуегей, әрі жырау, әрі кемеңгер қарт. Осы сияқты әфсана түрікмен даласында да кездеседі. Демек, қазақ пен түрікмендер айтатын Қорқыт
әфсанасы бір негізден шығуы күмәнсіз» [8. 143-144].
Дегенмен, Қорқыт туралы аңыз, әфсаналардың негізгі дені қазақ пен түрікмендерде сақталса да Мағжан
Жұмабайұлы жырға қосқан Қорқыт – Алтай тауын мекен еткен ойшыл. Бұл тұста Қорқыттың Алтайлық болуының төркіні неде? Неге Алтай тауының етегі?. Неге қазақтың сары даласы емес?. Неге түрікменнің қызыл құмды шөлі емес?. Бұл сұрақтардың тууы заңды. Алайда, әдеби заңдылық бойынша суреткердің уақыт
пен кеңістік аясындағы көзқарасы мен шығарманың көркемдік шешімі оқырман талабына тікелей байлаулы
емес екендігі шындық. Керек десеңіз бұл әдеби құбылыстар кейде автор ырқына да бағынбай, өмірлік шындық пен даму эволюциясының шеңберінде қалыптасуы да мүмкін. Біздің пайымдауымызша Мағжанның
Қорқыттың отаны ретінде Алтайды алуының басты себебі – Алтай өлкесінің көптеген түркі жұрттарының
атамекені болуынан. Мәселен, Алтайдың шығысын наймандар, батысын қарлықтар мен дулаттар, түстігін
арғындар, ал терістігін түргештер мекен еткені белгілі. Бұлардан басқа да көптеген тайпаларға ежелгі Алтай
құтты мекен болған. Сондықтан да, түркі халықтарының арғы-бергі тарихына аса жетік Мағжан Қорқыттай
ұлы данышпанның атамекені ретінде киелі Алтайды саналы түрде таңдап алса керек.
Шығарма желісі бойынша терең ойдың тұңғиығына шым батқан Қорқыт пендеге тән ойын-күлкіні тәрк етіп,
елден шығандап, Алтайды аралап жанын жеген жегіге дауа таппақ болады. Жан жұмбағын шешпекке талпынады. Жан жарасын кім түсінер, емге дәру не болмақ? Ең алдымен тауға келіп мұң шағады. Тәні де тас, жүрегі
де тас таудан жауап таппаған данышпан мүлгіген орманға да, ескен желге де сұрақ қояды. Ешқайсысынан сыбырдан басқа жауап жоқ. Алтайдың алабында зарын шақпаған дым қалдырмайды. Несін айтасың, жел де, көл
де, барлығы Қорқыт жұмабағының жауабын таба алмайды. Амалы таусылған Қорқыт ақыр соңында Алтайдың
аумағынан оза шығып күншығысқа бет алады. Сонша іздеп барғанда, алдынан жазу жазылған тақтай мен қазулы
көр ғана шығады. Өлім үстемдік құрмайтын мәңгілік өмір мекенін таба алмаған Қорқыт, туған еліне оралады.
Адамгершілік пен асқақ армандарға толы жанының аңсары мен шерін, күйзелісін, өкінішке толы күрсінісін қобыз сарыны арқылы ағытады. Қорқыттың мұңлы зарына, удай ащы көз жасына жарыса қосақтасып, бірде баяу,
бірде қатты күңіріне күрсініп шыққан қобыз үні күллі Алтайды шарлап кетеді.
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Ақын түркі халықтарының аңыздарындағы дана Қорқыттың халықтың ақылшысы, батагөйі, кеңес беретін
ұстазы екендігін поэмада:
		
Өткен күн ертегі ғой тамаша таң,
		
Ойласақ өткен күнді жұбанар жан.
		
Байқасақ, адамзатта болған ба ақын,
		
Қорқыттай атасынан бата алмаған? –
деп келтіреді. Адамзат өмірі үшін саналы түрде күресіп, халықтың ісін өз басының шаруасынан жоғары
қоятын Қорқыт бейнесі аңыз, әпсаналарда қалай берілсе, поэмада да бұл түсінік бұзылмаған.
Қорқытқа байланысты аңыздардың бір парасы түркі жұртының бір бұтағы башқұрт халқында да бар.
Олардың ескі сөздері бойынша Қорқыт олардың түп атасы екен. Ә.Марғұланның жазуы бойынша Орал тауын
мекендейтін башқұрттардың «Ескі қырғыз» деген ауылы бар екен. Олар өздерін осы күнге дейін Қорқыттың
ұрпағымыз деп санайды. Ол жұрттың ескі заманнан жазылып келе жатқан «Шежіре кітабы» бар екен. Сол
кітап бойынша Қорқыт жасаған заманнан XVIII ғасырдың ортасына дейін 18 ата өтіпті. Олардың Қорқыттан
кейінгі бабалары X ғасырдан бері қарай шежіреге енген де, халыққа танымал бола бастаған. Осы туралы
«Ескі шежіре» деген мақала жазылған. Сол мақалада Қорқыттың ұрпағының өздерін суреттегенін келтіреді.
«Бабаларымыз тарапынан жазылып қалған шежіреге қарағанда, «Тасты» аталған ауылда тұратын башқұрттардың асыл түбі қырғыз-қазақ жұртында, Бұхар жолынын үстінде, (Сыр теңізі) Арал бойындағы Қорқыт
ата ұрпақтары болады. Қорқыттың бергі ұрпақтарынан ең жүйрігі Қосық би, Ақ-Еділ бойындағы Татыс суы
қасында « Ескі қырғыз» деген ауылды қоныс етіп, өзі Ақ биге бас ұрған, оны ұлы көріп, шешендігіне бас
иіп, менің ақылшым, кеңес басшым, ұстазым: кемеңгер данам деп ұйыған». Башқұрт-қазақтар арасындағы
Қорқыттың Сырдариядан Оралға ауып барған ұрпақтары ата қуалаған би болған. Өздерінің қазақтан шыққанын айтып, «қазақпыз» деп, не «шала башқұрт» деп санап, бұрынғы бабаларының қонысын Арал теңізіне
жакын, Сырдария жағасында тұрған Қорқыттың тамы, сол жердегі қалалар деп естерінде қалдырған. Атаулардың шығуына себеп болған тарихи негіз ерте замандағы оғыз тайпаларының Сырдария мен Орал тауының
арасында көшіп жүруінен болған.
Бұл мәліметке қарағанда, Сырдың жағасында бергі кезге дейін сақталып келген Қорқыттың тамы қандай
тарихи анық болса, ол туралы жазылып қалған шежіре де соншалық тансық нәрсе болуы керек. Мұны, осы
күнге дейін сақтап келген, көп заман Қорқыт ата жасаған атақты Жанкент қаласының орны дәлелдейді. Ол
туралы Рашидеддин мен Абылғазы жазып алған қария сөздер де дерек береді.
Сырдарияның аяғында тұрған Қорқыт атаның тарихи мекенін қазақтар «Су аяғы Қорқыт» (кейде су аяғы
құрдым) деп атап кеткен. Қырғыз жырында да солай айтылады. Бақсының жырында былай келеді:
			
Су аяғы Қорқыт,
			
Пәлекетті сен Қорқыт
			
Бақсы пірі есмес пе?
			
Бақсы баба сен қолда!
Дәде Қорқыт туралы аңыз, әфсаналардың жаңа үлгіде, яғни қазақ, түрікмен ішіндегі нұсқалардан берірек
заманға сәйкес келетіні Әзірбайжан халқында да бар. Қорқыттың жалпы түркі халықтарына ортақ кейіпкер
екендігін жетік білген Мағжан ақын оны Сыр бойының емес, түркі әлемінің кіндігі Алтай тауының тумасы
етіп көрсеткен.
Ел азаттығы мен өткен күндердің тәтті елесін аңсаған Мағжанның қазақтың соңғы ханы Кенесары туралы «Оқжетпестің қиясында» және «Ертегі» поэмалары да – ұлттық көркем ойлау дәстүріне ықпал еткен
туындылар. Көкшетаудағы Оқжетпестің қиясына шығып елінің келешегіне уайым жеген Ер Кененің пірмен кездесу сюжетіне құрылған «Оқжетпестің қиясында» поэмасын фольклорлық сарынды поэтикалық үлгіге түсірудің озық үлгісі деуімізге болады. Мағжанның өз қиялындағы арман-тілегін көпшілікке жария ету
үшін пайдаланған бұл поэтикалық формасы өз дәуіріндегі әдебиет үшін жаңашылдық болса, кейінгі әдебиет
үшін эпикалық дәстүрге ұласты. Автордың Кенесары ханды кейінде халық арасында «Кенесары үңгірі» аталып кеткен Үңгіртауға әкелгенге дейін реалистік сипатта жырлап келіп, одан соң кілт фантастикалық қияли
әлемге түсіріп жіберуі өзіндік стильдік шешім болған. Оның алып тұлғалы қарт бейнесіндегі Пірмен кездесуі
– шығыс әдебиетінде бұрыннан бар желі. Пір – түркі әдебиетіндегі мифтік бейне. Оның негізгі қызметі – бас
қаһарманның мақсатына жету жолындағы кедергі, қиындықтарды жеңуіне көмек беру. Оның бойына өзгеде
жоқ ерекше қасиет дарыту. Оны қорғап, қолдау. Кенесарыға дем беруші Пірдің образы батырлар жырындағы
әулие, пірлерге жақын. Оның әсіресе, тасқа айналып кету оқиғасының түркілік сипаты айқын. Академик
С.Қасқабасов кейіпкердің кінәлі болуынан тасқа, аңға т.б. затқа айналуын мифтік сананың екінші сатысымен
байланысты екенін айта келіп «Адамның хайуанға, тағы басқа нәрсеге ауысуын бір себеппен байланыстырады. Соның бірі – адам кінәлі немесе күнәлі болып, жаза ретінде аңға айналады» [6,81], - дейді. Мысалы,
башқұрт халқының «Орал батыр» эпосының сюжеттік желісі мен тотемдік символдарының Мағжан поэмасымен үндестігін аңғарамыз. Татар, башқұрт, жалпы түрік әдебиеті мен тарихын өте жетік әрі терең білген
ақын бұл білімін өз шығармаларында сәтті пайдаланып отырған сияқты. Әдебиеттанушы Ш.Елеукенов бұл
туралы былай дейді: «...Мағжанның замана толғағын толғаған өлеңдерінің маңызды бір парасы күллі түрік
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әлемін отаршылдыққа қарсы жұмыла, ұйымдаса күресу идеясымен қанаттанған. 1913 жылы жарияланған
«Орал тауы», 1923 жылы шыққан «Алыстағы бауырыма» өлеңдері түрік тектілердің тарихы, туысқандық бірлігі, ынтымағы ғасырлар қойнауына кететінін паш етеді. Бір өтірігі жоқ, бәрі – шындық. Тарихтан бейхабар
адам бәз баяғы Ресей жері Орал тауы қалайша түрікке жатқызылған деп күмәндануы мүмкін. Мағжан татар,
башқыр әдебиетін бір кісідей білген адам. Ақынның «Орал тауы» өлеңінің түп негізі башқырстанның «Орал
батыр» эпосымен байланысты» [9, 4] – деп жазады. Ғалым келтірген дерек бойынша Башқұрттар өздерінің
Шатак тауының маңындағы таспен шегенделген алып мүрдені күні бүгінге дейін арыстанды ат қып мінген
Орал батырдың зираты деп санайды екен.
Орал батыр арыстанды атша мінсе, поэмадағы Кенесары ханның іс-қимылы да жолбарыс сипатты суреттеледі:
				
...Келеді маң-маң басып Оқжетпеске,
				
Құмдарға жолбарыстай тастап ізін.
				
Көзін жұмып қияға шықсам-ау деп,
				
Ойлайды жоғарыға жөндеп жүзін.
Автор арманына жете алмай кеткен Кенесары ханның ел мен жер үшін арыстандай арпалысын, оны желеп-жебеуші пір, әулиелердің мифтік бейнесін шебер суреттеген. Ал, осы шығарманың заңды жалғасы «Ертегі» поэмасының оқиға желісі хан Кененің кегін қуып, жоғын жоқтаған батыр ұлы Сыздық төренің ерлік
жорықтарын баяндайтын ертегі-хикаят түрінде келеді. Эпикалық дәстүрге тән оқиғалар тізбегі мен жалғасып
жатқан эпизодтар жоқ. Ақын өткен тарихтан сыр шерте отырып, Сыздық батырдың ерлік істерін өнеге етеді
де, оның елін азат ету жолында кездескен дұшпан-жезтырнақты қалай жеңгенін баяндайды. Батырлық жырлардағы әсірелеу, ерен күшке сүйсіну емес, керісінше жауға қарсы қойылған айла мен ақыл марапатталады.
Ақынның дұшпан бейнесі ретінде жезтырнақты алуының да символдық астары бар. Жезтырнақ – шығыс
халықтарының фольклорындағы ең аяр, екіжүзді, қатыгез бейне. Қаһарманның гуманистік сипатын ашу үшін
эпикалық шығармаларда көп қолданылатын бейне. Мысалы, қазақ пен түрікменнің «Көрұғлы» дастанындағы, ертегілердегі жезтырнақтың бейнесі типтік деңгейге көтерілген деуге болады.
Мағжан Жұмабайұлы поэмаларының ішіндегі шығыстық сюжетке құрылған шығармасы – «Жүсіп хан».
Поэманың сюжетіне ақын ХІХ ғасырда өмір сүрген реалист-жазушы, дүниетанушы-философ, әзірбайжан
драматургиясының негізін қалаған қоғам қайраткері Мирза Фатали Ахундовтың «Алданған жұлдыздар»
повесінің желісін алған. Ал М.Ф.Ахундов өз шығармасын жазуда ежелгі шығыс аңызын пайдаланған. Ол
әйгілі Аббас шахтың тұсындағы аңыз желісін жаңа заман оқиғаларымен астастырады. Ал Мағжан болса ұлттық фольклордың ең тартымды элементтерін сәтті пайдалана отырып, әдеби ертегі үлгісін жасайды. Оның
шығармасын ертегі жанрына тән үлгімен:
		
Бар екен де, жоқ екен,
		
Аш екен де, тоқ екен... – деп бастауының сыры да осында.
М.Жұмабайұлы – қазақ поэмасының туып, қалыптасуының көшбасында тұрған ақын. Кез келген бастамашыл тұлғаға тән ол көп ізденіп, өз заманының мүмкін болған барлық әдеби тәсілдерін пайдаланғаны рас.
Ұлы Абайдың ақындық мектебіне сүйенген ақын оның үлгі тұтқан рухани әлеміне ден қойды. Қазақ қоғамы
мен әлеуметіне дендеп еніп келе жатқан орыс мәдениетінен қашпағанымен, өз табиғатына жақын түріктік мәдениетке көбірек бет бұрғаны шындық. Бұл үрдіс Мағжан поэмаларын зерттеп, зерделегенде айқын көрінді.
Тілі ұқсас, діні бір түрік халықтарының ертеден келе жатқан әдеби, мәдени мұраларының ішіндегі ең
маңыздысы да, мазмұндысы да – фольклор нұсқалары. Өйткені, бұл рухани қазына түрік жұртының ірге ажыратпай тұтас ел болып тұрған замандарында-ақ бар болған. Ортақ құндылықтардың жүздеген жылдар өтсе де
ежелгі сын-сипатын өзгертпеуі – «Түрік» деп аталатын ұлы жұрттың әлі де болса көркем ойлау жүйесі мен
дәстүрінің біртектілігі мен ұқсастығында болса керек. Бүгінгі күні әрқайсысының дамыған ұлттық әдебиеті
бар болса да, олардың барлығының бастау алар негізгі арнасы – түркі әдебиеті. Туысқан әдебиеттердің дамуының алғышарты да осы көне түркілік әдебиетке иек артқан әдеби дәстүр жалғастығы болды. Өз дәуірінің әдеби көркем шындығын әсем бейнелеп, кейінгі әдеби мектептердің қалыптасуына орасан зор ықпал еткен ұлы
ақын Мағжан Жұмабайұлының барша түркі әдебиетіне ортақ фольклорлық сарындарды шығармашылықпен
пайдалануы, оның осы әдеби дәстүрді қалыптастыруының дәлелі бола алады деп санаймыз.
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В научной статье рассматриваются общие фольклорные мотивы для родственных тюркских народов
в поэмах великого поэта тюрколога Магжана Жумабаева. Древние мифы, легенды общие для тюркского народа показаны с целью проецирования исторических образов своего времени в процессе образования
новой литературной эпохи, художественной реальности как преемственности литературного наследия
поэта, передается без искажения историческая истина в отношении тюркских народов.
Ключевые слова: тюркская литература, фольклор, мотив, поэма, литературные традиции, миф,
покровитель.
The folklore motives of the Turkic peoples in the poems of poetic poet Magzhan Zhumabaeva are considered
in the scientific papers. The ancient myths, the legendary Turkish for the Turkic people, have been depicted in the
process of writing the new era of historical novels in the process of the literary epoch of the literary reality, as well
as the poetic poetry of the poet ‘s poetry, transmitted to the historical histories of the Turkic peoples’ ignorance.
Keywords: Turkic literature, folklore, motif, poem, literary tradition, myth, patronage.
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Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналының ғылыми мақалаларды қабылдау
ЕРЕЖЕСІ
«Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы» ғылыми журналындағы мақалалар гуманитарлық және техникалық бағыттағы ғылыми зерттеулердегі жаңалықтар мен өзекті мәселелерді қамтиды.
Мақала көлемі кестелерді, суреттерді, пайдаланылған әдебиеттер тізімін және негізгі мәтін алдында жазылатын түйінді қосқанда 6-12 бет аралығында қабылданады. Мәтін Microsoft Word редакторында Times New
Roman 14 пт әрпімен, аралық 1 интервалмен, үстіңгі және астыңғы жақтарынан – 2 см; сол жағынан – 2 см
және оң жағынан – 2 см қалдырылып теріледі. Бірінші бетке ӘОЖ (УДК) (әмбебап ондық жіктеме), ортасына
қалыпты әріптермен автордың аты-жөні, оның астына мақаланың аты, төменіректе жай жақшаның ішінде
жұмыс орындалған ұйымның аты мен қаласы жазылады. Сыртқы, ішкі пікірдің болуы қажет.
Суреттер саны 5-тен аспауы керек (биология, физика-математика, химия салалары бойынша 10-нан аспауы керек) және иллюстрациялар (графиктер, схемалар, диаграммалар) компьютерде салынуы керек.
Барлық формулалар мен символдар (математикалық, физикалық, химиялық) Microsoft Equation және
Microsoft Word редакторында теріліп, нөмірленіп, сілтемелер жасалады.
Әдебиеттерге жасалған сілтемелер тік жақшамен [1,15] көрсетіледі. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
төмендегіше мақаланың жазылған тілінде және латынша, не ағылшынша әріптермен транслитерация жасалып жазылады:
Әдебиеттер
1 Балақаев М.Б. Қазақ әдеби тілі. – Алматы: Ғылым, 1987. -272 б.
2 Ататүрік айтқан екен // Егеменді Қазақстан. -1991. - 28 желтоқсан.
3 Маманова Л.Ж. Терминнің сөзжасам жүйесін зерттеу мәселелері // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. -2009.
-№3. -27-35 б.
References
1 Balaqaіev M.B. Qazaq adebi tili. – Almaty: Gylym, 1987. -272 b.
2 Atatuerik aitqan eken // Egemendi Qazaqstan. -1991. - 28 zheltoqsan.
3 Mamanova L.Zh. Terminnin soszhasam jueiesin zerttew maseleleri // L.N.Gumilev atyndagy EUU Khabarcysy. -2009. -№3.
-27-35 b.
Мақала төмендегі құжаттармен қоса 1 данада (қағазға басылған нұсқасы міндетті) және флешкамен қабылданады:
– 2 пікір (ішкі және сыртқы);
– Аннотация үш тілде (5-6 сөйлем қазақша, орысша, ағылшынша), түйін сөздер 3 тілде (ключевые слова) және автордың аты-жөні мен мақаланың аты да 3 тілде жазылады;
– Жеке парақта автор жөнінде толық мәлімет көрсетіледі (аты-жөні, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орны,
мекен-жайы, телефоны, факсы, е-mail-ы).
– төлемақы түбіртегі (университеттің профессорлық-оқытушылық құрамына, қызметкерлеріне – 3 000 теңге, өзгелерге 4 000 теңге, университет есеп-шотына төленеді).
№1 (Гуманитарлық сала) – 15-қарашаға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 қараша аралығы, шығу
мерзімі – қаңтар;
№2 (Жаратылыстану-техникалық сала) – 15-қаңтарға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 қаңтар аралығы, шығу мерзімі – наурыз;
№3 (Гуманитарлық сала) – 15-наурызға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 наурыз аралығы, шығу
мерзімі – мамыр;
№4 (Жаратылыстану-техникалық сала) – 15-мамырға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 мамыр аралығы, шығу мерзімі – шілде;
№5 (Гуманитарлық сала) – 15-тамызға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 1-15 қыркүйек аралығы, шығу
мерзімі – қазан;
№6 (Жаратылыстану-техникалық сала) – 15-қазанға дейін; редакциялық алқада қаралу мерзімі 16-30 қазан аралығы,
шығу мерзімі – желтоқсан.
Редакциялық алқа тексергеннен кейін жөндеуге берілген мақаланың қабылданған мерзімі жөнделіп әкелген күн болып есептеледі. Мақала ғылыми, грамматикалық, стилистикалық тұрғыдан сауатты болуы керек. Редакциялық алқаның
журналға жарамсыз деп қайтарған мақаласы үшін журнал қызметкерлері жауап бермейді. Редакциялық алқада қаралып
жариялануға рұқсат берілмеген мақалаларға төленген төлемақы авторға қайтарылмайды. Мақала мазмұнына редакция
жауап бермейді.
Электрондық пошта: vestnik.enu@mail.ru. Байланыс телефоны: 8-(7172) 70-95-00 (ішкі 31-413)
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БИН 010140003594
РНН031400075610
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рукописях, представляемых в «Хабаршы-Вестник Евразийского национального
университета им. Л.Н.Гумилева»
Представленные для опубликования материалы должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Содержать результаты научных исследований по актуальным проблемам в области физики, математики,
механики, информатики, социологии, медицины, химии, экологии, общественных наук и гуманитарных наук.
2. Размер статьи не должен превышать 12 страниц (от 6-ти страниц), включая таблицы, рисунки, аннотацию в начале статьи перед основным текстом через 1 интервал, 14 пт, список литературы, напечатанных
в редакторе Word, шрифтом Times New Roman14 пт, с пробелом между строк 1 интервал, поля - верхнее и
нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см.
К статье прилагается:
– УДК (универсальная десятичная классификация);
– рецензия (внешняя, внутренняя);
– к статье необходимо приложить аннотацию (не менее 3-4 предложений) на трех языках (на казахском,
английском и на русском языках), ключевые слова, Ф.И.О. и название статьи на трех языках. Сведения об
авторах (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, адрес, место работы, телефон, факс, e-mail). Далее посередине страницы обычными буквами инициалы и фамилии авторов, ниже также посередине - название статьи;
затем посередине строчными буквами в круглых скобках - название организации (ий), в котором выполнена
работа, и город. Статья принимается в распечатанном виде (обязательно 1 экземпляр), к нему прилагается
электронный вариант на CD-диске или на флешке. Список литературы на языке статьи и транслитерация на
латинском языке.
– математические формулы в тексте должны быть набраны как объект Microsoft Equation. Химические
формулы и символы должны быть набраны при помощи инструментов Microsoft Word. Следует нумеровать
лишь те формулы, на которые имеются ссылки.
– ссылки на литературные источники даются цифрами в прямых скобках по мере упоминания [1,15]. Список литературы оформляется следующим образом:
Литература
1 Балақаев М.Б. Қазақ әдеби тілі. – Алматы: Ғылым, 1987. -272 б.
2 Ататүрік айтқан екен // Егеменді Қазақстан. -1991. - 28 желтоқсан.
3 Маманова Л.Ж. Терминнің сөзжасам жүйесін зерттеу мәселелері // Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. -2009.
-№3. -27-35 б.
References
1 Balaqaіev M.B. Qazaq adebi tili. – Almaty: Gylym, 1987. -272 b.
2 Atatuerik aitqan eken // Egemendi Qazaqstan. -1991. - 28 zheltoqsan.
3 Mamanova L.Zh. Terminnin soszhasam jueiesin zerttew maseleleri // L.N.Gumilev atyndagy EUU Khabarcysy. -2009. -№3.
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В случае переработки статьи по просьбе редакционной коллегии журнала датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта.
Если статья отклонена, редакция сохраняет за собой право не вести дискуссию по мотивам отклонения. Деньги за необупликованные статьи не возвращаются. Оплата профессорско-преподавательскому коллективу ЕНУ три тысячи тенге,
другим организациям четыре тысячи тенге.
№1 (Гуманитарный журнал) – до 15-ноября; редакция рассматривает до 16-30 ноября, выход с печати – январь;
№2 (Естественно-технический журнал) – до 15-января; редакция рассматривает до 16-30 января, выход – март;
№3 (Гуманитарный журнал) – до 15-марта; редакция рассматривает до 16-30 марта, выход – май;
№4 (Естественно-технический журнал) – до 15-мая; редакция рассматривает до 16-30 мая, выход – июль;
№5 (Гуманитарный журнал) – до 15-августа ; редакция рассматривает до 15-30 сентябрь, выход – октябрь;
№6 (Естественно-технический журнал) – до 15-октября; редакция рассматривает до 16-30 ноября, выход – декабрь.
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