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Зайда Бекхожина 

 

АЛАШТЫҢ  АСЫЛ АЗАМАТЫ  

 

Бұл Мәшһүр бас жігіттің болған бірі, 

                                            Тарқаған қалам алса көңіл кірі. 

                                         Құдайға қазір алса ризамын, 

                                                    Артымда Қайыржаным қалса тірі... 

 

Әкесі Мәшһүр Нұрқожа 

 

        Атамыз Нұрқожа Бекқожаұлы Троицкі қаласындағы «Рәсулия» медресесін үздік 

бітірген. Нұрекең атамыз алғыр, оқыған, аса білімдар, шапшаң, діндар адам болған екен. Ол 

кісі «от ауызды, орақ тілді» сөзге шешен, мақал-мәтелдеп сөйлеген. Шығыстың 

классикалық поэзиясынан көп сусындап, тағылым алған Нұрекең өзі де өлең жазып, талай 

айтысқа түскен. Атамыздың Ақан-серімен айтысы көпке мәлім. Мәшһүрдің Нұржан 

Наушабаев, Мәшһүр Жүсіп Көппеев, Иса Байзақов сияқты майталман ақындармен 

айтысқан. Талай жерді аралап, көпті көрген Нұрқожа: «Өз өнерім өзімді үйден қуды» деп 

айтады екен.  

        Мәшһүр Нұрқожа жаратылысынан мінезі тік, бір беткей адам болса да, балажан адам 

болған. Өз өмірінде он сегіз перзент көріп, оның бәрі шетінеп кете бергендіктен, күйініштен 

шашы ерте ағарыпты. Бір күні түс көрген екен, үйіндегі есіктің басында екі жұлдыз 

жарқырап тұр екен.Оны  екі ұлым болады екен, екеуі де халыққа қызмет көрсететін асыл 

азаматтар болады екен деп  жорыпты. Сондықтан «зарығып көрген» баласының біріне  азан 

шақырып Қайыр-Мұхаммед деп ат қойыпты. Әкесі Қайыр-Мұхаммедті (Қайыржан)  жас 

кезінде-ақ діни оқудан шығарып алып, орыс мектебіне береді.  

       Бірде әкесі: «Кел, балам, ғылым оқы, өнер серік, ақ жолға ықтиқатың болсын берік...!». 

«Заманың қалай болса, қалпағыңды солай ки» деген өз қағидасы бойынша Қайрекең 

ағамыздың үй ішінде де, тұрмыста да «орысша оқуына ерік берген» екен. Кереку 

атырабынан шыққан білімді, зиялы азаматтарды көрген Нұрекең үлкен ұлы Қайрекеңді де 

сол мәреден көргісі келеді. Жас кезінде Қайрекеңді тек әке-шешесі ғана емес, бүкіл ағайын 

туысқандары мәпелеп өсірді.  

      Ал, екінші ұлы Қалижанның азан шақырып қойған аты Қали-Мұхаммед. Ал, Қалекең 

әкесі Нұрекеңнің оны онша еркелетпегенін айтып отыратын.  Орысша оқыған, «Ақ сүйек» 

Қайрекең болса жасынан-ақ үй ішіндегі, қорадағы қара жұмысқа қол тигізіп көрмепті. Мен 

байғұс қазан-ошақ көң-қоқыр жұмысқа қаршадайымнан-ақ қызу кіріскен едім. Мейірімге 

де жарылқана қоймаған жанмын» деп ағасына әзілдеп отыратын. 

        Ғалым, жазушы Төлеутай Ақшолақов нағашымыздың айтуынша, олар үшеуі бірге 

жүріп, бірге өсіпті. Әкелері, аталары бірін-бірі сыйлап, қадір тұтқан адамдар болған екен. 

Қайрекеңнің екінші басқыш орыс мектебінде оқуы Қалижан екеуінің білім жолын қууына 

ұшан-теңіз көмегі мен шарапатын сыйлаған. Алдымызда үлгі алар, екі тілді бірдей білетін, 

киім киісі, жүріс тұрысы қызықтыратын әрі бүкіл айнала ілтипатына бөленген аяулы ағамыз 

Қайрекеңді көргенде, «Қалижан екеуміз сол ағамыздай болсақ деп армандайтынбыз» деп 

еске алушы еді қайран Төлеутай ағамыз. 

       Қайыржан ағамызды сөзге, білімге, өнерге талпындырған ең алдымен өз әкесі – жас 

Мәшһүр Нұрғожа болған. Қайрекеңе сен ғалым боласың, ал менің қаламымды жолымды 

қуатын , таяғымды ұстап, ақын болатын Қали-Мұхаммедім дейді екен. Діни терең білім 

алған Нұрқожа атамыз өзінің бір өлеңінде: «Ұстаздан оқыдым мен семинария» деп 

мақтанады екен.  

       Екі баласын оқыту үшін Нұрқожа Баянауылдан Павлодарға қоныс ауыстырады. 

Нұрекең атамыздың жүрген жері, отырған орны үлкен әңгіме-жиынға айналатын. Өйткені, 

ол ел тарихын (шежіресін) жете білуімен қатар, ділмарлығымен де жұртты аузына қаратып, 
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ұйытып әкететін. Бір күні шаруа жайымен үйден шығып кетсе, Баяннан Керекуге сапарлап 

келген Мәшһүр Жүсіп сәлемдеспек болып, қайтар алдында Нұрекеңнің үйіне соғады. Келсе, 

үйінде іздеген адамы Нұрқожа жоқ болып шығады.  

     Нұрекеңнің бибісі «Мәшеке, отағасы қазір келеді, отырыңыз, қонақ болыңыз» деп 

қолқалайды. Мәшһүр Жүсіп «Ол дүние қуып кеткен екен ғой, оны күтер уақытым жоқ. 

Қазір елге қайтқалы паромға кетіп барамын, рахмет» деп кетіп қалады. Үйіне іле-шала 

келген Нұрекең Мәшһүр Жүсіптің аялдамай кетіп қалғанын естісімен қолма-қол, 

алтыатарын алып, паромға қарай асығып-үсігіп жетеді. Ертіс жағасына жете бергенде, 

паром жиектен жылжи береді. Нүрекең паромшыға «Әне, ұры кетіп барады, тоқтат!» дейді. 

Алтыатарын аспанға қаратып атып та үлгереді. Паромшы амалсыздан жиекке оралады. 

Сөйтіп, Мәшһүр Жүсіпті Нұрекең үйіне қайтарып, қонақ етіп сыйлап, мәслихаттасып, әзіл-

қалжыңы жарасып, қарсы алыпты. 

       Сонда шығарған Нұрекеңнің өлеңі: 

                    Ертіс тасып соғады иірім жарға, 

                    Мен өзім ұқсамаймын пейілі тарға. 

                    Дүниені біржола атказ етсең, 

                    Мәдине деп келдің бе Павлодарға? - депті Нұрекең. 

        Ертеңінде Нұрекең сыйлы, қадірлі қонағын құрметтеп, еліне Баянға шығарып салады. 

        Керекуге аты мәлім Жексен Тамаев деген бай көпес болыпты. Жексен жасы келіп 

қалған шағында, Керекудегі ишан, хазірет, молдаларын түгел жинайды да, оларға «Бәрің 

ғұламасыңдар. Менің дін, құдай жолына жатпайтын қылығыма бәрің қанықсыңдар. Ал, енді 

о дүниеге барар шағым алыс емес. Сендердің  қайсыларың мені жұмаққа апарасыңдар?» 

деп, оларға көрсетіп, тізесінің астына бір бума ақшаны басып қояды. «Ал, қайсысың мені 

жұмаққа апарар жол тапсаң, бұл ақшаны соған беремін» депті. Жексеннің бар қылығын 

білетін олардың бірде-біреуі үндемей төмен қарап отырып қалады. Сол кезде, Мәшһүр 

Нұрқожа оң қолын көтеріп: «Әй, Жексен, он сегіз мың ғалам сыйған жұмаққа жұдырықтай 

Жексен сыймаушы ма еді? Дегенде Жексен орнынан атып тұрып, «Вот настоящий молда» 

деп суырып салма, айтқан сөздеріне риза болып, бір бума ақшаны Нұрекеңе ұстата беріпті.  

        Әкесі: «Журналист-ғалым боласың дейді екен үлкен баласына. Шынында да, Қайрекең 

ағамыз, парасатты, терең ойлы еңбекқор, білімді ғалым адам болып шықты. Ешкімнің 

көңілін қалдырмай, көмегін де аямайтын.  

        Бірде ағамыз декан болып қызмет атқарған тұста Балғабек Қыдырбекұлы оқуға бір ай  

кешігіп қалыпты. Сол кезде кешігіп қалған Балғабекті Қайрекең оқуға қабылдапты. Кейін 

ол туралы Балғабек: «Мені Қайрекең ұстазым оқуға қабылдамағанда, мен ауылда, әлі қой 

бағып жүрер ме едім» деп еске алатын. Ол туралы Қайрекең тетя Валя абысынымыз бен 

ұлы Мәлік үшеуі қонаққа келгенде біздерге мақтанып: «Балғабек мені үйіне шақырды, 

Сапура келінім екеуі сыйлап маған шапан кигізді» деп айтып келді. 

         Профессор Тауман аға да Қалекең екеуі бізге келіп Қайрекең туралы естеліктер 

айтатын. Бір күні Тауман Қайрекеңнен: «Сіз осы неге студенттерге «4» пен «5»-ті қоя 

бересіз деп сұрағанда: «Әй Тауман мен саған да «3»ке айтсаң «4», «4»ке айтсаң «5» қоятын 

едім ғой дегені бар еді деп күліп отыратын.  

        Қайрекеңнің 1944-1979 жылдар аралығында оқыған шәкірттерінің көпшілігі 

ұстаздардың ұстазы немесе облыс, аудандардың білікті де білімді мамандары. 

Шәкірттерінің аты-жөндері де үзілмей тізіле береді. Тұрсынбек Кәкішев, Әбілфайыз 

Ыдырысов, Балғабек Қыдырбекұлы, Камал Смайылов, Зәки Ахметов, Тауман 

Салықбайұлы, Хабдыраш Әміренов, Жұмағали Ысмағұлов деп жалғаса береді. Ағамыздың 

оқытқан шәкірттерінің бәрі де еліне танымал, талантты, халқының адал азаматтарының 

қатарын толықтыра түскен ұлт зиялылары, ұлтының қаймақтары атанды.  

        Аяулы да, ардақты Алаштың асыл азаматы Қайыржан Нұрғожаұлының 100 жылдық 

мерейтойын да атап өттік. Бұл мерекені ұстаздың артында қалған шәкірттері орасан зор 

дайындықпен тойлап өтті. Факультетте Бекхожин оқуларын өткізу де дәстүрге айналған. 

Әсіресе, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректораты мен  журналистика факультетінің ұжымына 
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Бекхожиндер әулетінің атынан шексіз алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, заманымыз 

тыныш болсын!  

 

 

Әбілфайыз Ыдырысов, 

жазушы-журналист,  

ҚР-ның еңбек сіңірген қайраткері 

 

ҚАЙРЕКЕҢ 

(Естелік – эссе) 

 

          Бұл кісі – мен ғұлама ректор Төлеген Тәжібаевпен: «Тек журфакта ғана оқимын!»  - 

деп, арпалысып жүріп түскен журналистика бөлімінің 1948 жылғы меңгерушісі – Қайыржан 

Нұрқожаұлы Бекхожин. Ол менің Тауман Салықбайұлы Амандосовтан да бұрынғы бірінші 

ұстазым! Оқуға түскен 1948 жылдан бастап санасам, ол дүниеден өткен 1979 жылға дейінгі 

аралықта онымен мен 31 жылдық ғұмырымды бірге өткіздім деуіме әбден болады. Мен 

оның 1954-1956 жылдарда тұңғыш аспиранты да болдым. Аспирантура курсын бітірген 

1956 жылдан бастап, 1979 жылдың сәуір айының аяғына дейін онымен бірге, ол меңгерген 

қазақ журналистикасы тарихы кафедрасының ассисентігінен профессоры дәрежесіне дейін 

көтерілген ұстаз болдым. 1964-1974 жылдар аралығында құдайы көрші де болдық. Дәм – 

тұзымыз жарасты. Аяқ – табағымыз араласты. Біріміз – әке, біріміз – ұлдай болдық. Жұп 

жазбай ойда да, тойда да бірге жүрдік. Жақын болғанымыз сондай,  мен мінез, жүріс-тұрыс 

жағынан Қайрекеңнің айнақатесіз «көшірмесіне» айналдым. Әсіресе, ұстаздықта! Әсіресе, 

студент- шәкірттерден емтихан алуда. Мәселен, Қайрекең өзі дәріс оқитын қазақ 

журналистикасы тарихы пәнінен емтихан алғанда, сонау 1947 жылдан 1979 жылға дейінгі 

32 жыл аралығында алдынан өткен шәкірттерінің бірде –біріне ешқашан да «үштік» баға 

қойып көрмеген ұстаз. Қаншама жылдардан бері мен де солай жасап келем. 

 

***                                          *** 

        Есіме қазір түсіп отыр. Менің шәкірттерден емтихан алуда Қайрекеңнің көшірмесіне 

айналуымның тарихы былай болды. 1956 жылы аспирантураның соңғы курсында оқып 

жүргенімде бір күні ғылыми жетекшім өзіне шақырып алды да: 

       -Әбілфайыз, мен бір айға Мәскеу Петерборға ғылыми іс-сапарға кетіп барам. Қазақ 

баспасөзі тарихынан оқитын дәрісімді енді сен оқисың. Ол жайында факультет деканы 

Маманов, ректор Дарханбаев жолдастармен келісілді. Соған дайындал. Емтиханды да өзің 

аласың,- деді.  

        Мен: 

       -Қайыржан аға-ау, оған менің шамам келмейді ғой! Дайындығым да жоқ. Сондықтан 

дәріс оқуды басқа бір білікті ұстазға тапсырыңыз! ОлләҺи, олай етуге менің дайындығым 

жетпейді!- деп, азар да безер болып едім. Былай жұмсақ адам санап жүрген ұстазым тиісті 

жерінде қатал да екен. Мен әлгіндей дегенде, оның шегір көзі шақырайып кетті. Теңбіл ақ-

сары өңі алабұртып, «южик» етіп қойған бурыл шашы тіпті тікірейіп:  

- Неге дайындығың болмайды? Аспирантура екі жылдан бері қой бағып жүрмісің?! 

Қазақ кеңес баспасөз тарихын зерттеп жүрген жоқпысың! Мен қазір дәрісімді сол кезеңге 

дейін жеткіздім! Сен дәрісті өзің зерттеп жүрген сол кезеңнен бастайсың, білдің бе?! – деп 

дүрсе қоя берді. Бірақ, одан әрі ол тез жұмсарды.  Әдепкі, Қайрекең қалпына түсті. Енді ол 

әңгімені мүлде басқа жайдан бастады.  

- Әбілфайыз, сен білемісің, бүркіт балапанын ұшуға қалай баулитынын?  

- Жоқ білмеймін!  

          - Білмесең, айтайын. Бүркіт балапанын ұшуға үйрету үшін, балапаны өсіп, қанаттары 

әбден қатайды-ау, деген кезде, оны аю тырнақты аяқ-тұяқтарымен мықтап бөріп ұстап 
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аспан зеңгіріне көтеріледі. Сосын бүркіт ана енді балаңды босатуға болады-ау деген 

биіктікте оны төмен тастап жібереді. Тіршілікке жан керек. Демеуден ауа болған балапан 

енді құлап жазым болмас үшін, өзі қанатын қағып жанталасады. Бірақ, бүркіт ана оны жанай 

ұшып, балапанының маңында болады. Қанатын қаға алмай, құлап бара жатса, балапанын 

арқасымен көтеріп, демейді. Мұндай «ұшуға үйрету дәрісін» қыран аналар әлде неше рет 

жасайды. Сөйтіп, олар ұрпағын ұшуға үйретіп шығарады. Қазақтың: «құс ұяда не көрсе – 

ұшқанда соны жасайды» деген мәтел де осыдан шыққан. Білдің бе!? Түсіндің бе?!  

- Білдім!.. Түсіндім!..  

    - Ендеше сол! Ал, біз адамбыз ! Өйте алмаймыз. Бірақ, бүркітше баулуымыз  -- 

«қиындыққа салу, өз бетімен жұмыс жасауға сену!.. Түсіндің бе?.. » 

- Түсіндім...  

      - Ендеше, өз бетіңмен дәріс беруге осы бастан дағдылана бер. Олай жасау, ұстаз болсаң 

бәрібір кейін «өзің илейтін терінің пұшпағы». Әбілфайыз, бұл әңгіме осымен бітті... Ал, 

сонымен, кеңес қазақ баспасөзі хақында біраз дерек бар ғой, өзіңде?  

- Бар өлкелік, губерниялық қазақ газеттері хақында. 

- «Қызыл Қазақстан» журналы жайында ше?  

- Бар. «Темір қазық» , «Сана», «Таң», «Абай» журналдары жөнінде де.  

      - Міне, көрдің бе? «Дайындығым жоқ» дейсің! Бұдан артық не дайындық керек!     

Менен Фетисовтың мына бір «Зарождение казахской публицистики» деген кітабын ал. 

Дәрісіңде бұл кітаптың да деректерін пайдалан. Бір айтайын дегенім: Әбілфайыз дәріс 

оқуға дайындық барысында, бір жағынан кеңес  қазақ баспасөзі тарихының оқулық 

бағдарламасын да даярлай жүрші... Бізде ұлттық баспасөзіміздің тарихы жайында әлі не 

оқулық, не әдістемелік, не оқу бағдарламасы жоқ. Түк жоқ. Бұл орайда екеуміздің соныдан 

жол салып, бәрін өзіміз жасайтын шығармыз. Оны мен іс-сапардан оралған соң 

ақылдасармыз. Ал, Әбілфйыз іске сәт! Қорықпа, бәрі жақсы болады. 

- Айтқандай, Қайыржан аға, сіз емтиханға дейін ораласыз ба? 

      - Жоқ, оралмаймын. Оның билеттері менде бар, міне. Бұларға өз тарапыңнан қосарың 

болса, қос та, емтиханды өзің ала бер.    

       ...Сонымен, мен 1956 жылдың наурыз айынан журналистика бөлімінің қазақ 

бөлімшесінің 3-ші курсі шәкірттеріне әр дәрісіме бар жанымды сап дайындалып келіп, 

Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің орнына дәріс бердім де, маусым айы басында олардан 

Қайрекең жасаған билеттерді жайып, емтихан алдым.  

           Ол кезде аталған пәннен, алда Қайрекең айтқандай, оқулық та, оқу бағдарламасы да 

жоқ еді. Ал, шәкірт қауым емтиханда әдетте белгілі пәннің бағдарламасы дерегін дәтке қуат 

етеді ғой. Оны оқып жүргенде өзім де талай рет бастан өткергенмін. Емтихан тапсырған 

шәкірттерімді қинаған  жай осы болды. Өйткені, олардың қолында пайдаланар бағдарлама 

болмады. Ал, қазақ журналистикасы тарихы да, ұлан ғайыр деректі пән: қай газет, қай 

журнал: қашан шыққан? Қайда шыққан? Кім шығарған? Кімдер шығарысқан? Көтерген 

мәселелері, проблемалары, жазған тақырыптары? Қатысқан авторлары? --  журналистика 

тарихы деген осы сұрақтардың жиынтығы ғой. Пәннің бағдарламасы болса, онда осылар 

жазған көрсетілген болар еді. Ал, ондай бағдарлама жоқтан емтихан тапсырушы біраз 

шәкірт әлгіндей сұрақтарға жауап бере алмай, әбден қиналып, малтыды. «Ондай 

малтығандарға » мен өзімше жомартсып стипендиядан қағылмасын, деп, жаным ашып (ол 

кезде үштіктілерге стипендия тағайындала беретін) «Малтығандарды» «Үштікпен» 

жөнелткенмін.  

          Іс-сапардан оралған Қайыржан аға тағы мені өзіне шақырды. Ішімнен «аспирантыңыз 

бізге дұрыс дәріс бере алмады» -- деп шәкірттер шағымған ғой деп ойлап жаман састым. 
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Бірақ, жетекшімнен қайда қашып құтылам. Амалсыздан оның қабылдауына келдім. Ол 

кабинетінде бірдеңе жазып отыр екен. Есікті сыбыссыз ашқан менің ішке кіргенімді 

аңдамады ма? Ол жағын білмеймін. 

          Ол менің: «Сәләматсыз ба Қайыржан- аға!» -- деген сәлеміме үн қатпастан жазуын 

жаза берді, отырған қалпы... «Е, нақ солай болған ғой!» деп ойлап зәрем тіпті кетті. 

Бірақ,сол күйде оның қасына тақап: 

- Аға, іссапардан оралуыңызбен!-деп, қаттырақ дауыспен, оған қолымды ұсындым. Ол 

селт етіп, жалт қарап: 

- Ә, Әбілфайыз, сенбісің?-деп орнынан ұшып тұрып қолымды алды. 

        - Кешір. Бірдеңе жазып отырып, ішке кіргеніңді аңдамай қалыппын ғой. Қалай? 

Аманбысың? Рахмет! Дәрісті жақсы оқыпсың. Курста болдым. Шәкірттер риза, өзіңе. Бәрі 

мақтап жатыр... енді, қазақ баспасөзі тарихының кеңестік кезеңінің оқу бағдарламасын өзің 

жаса. Менің жүгімді жеңілдет. Келесі оқу жылынан ол кезеңнен дәріс оқуды тіке өзіңе 

тапсырам,- деді, жайдарлы пішінде.  

Қайыржан Нұрғожаұлының аузынан әлгі мадақ сөздерді естігенде, үстімнен ауыр жүк 

түсті. Сондықтан, Қайыржан ағаға: 

        - Жүгіңізді жеңілдетуге де оқулық бағдарлама жасауға да әзірмін. Қайраға,- дедім, оған 

бірінші рет Тауман Салықбайұлы, басқа да ұстаздар сияқты «Қайреке» деп атай жаздап 

барып. Иә Қайреке, оның жоқтығы емтихан алғанда білінді... Соның жоқтығынан біраз 

шәкірт малтыды». Оларға «үштік » баға қойдым, стипендиядан қақпайын деп. 

       - Иә, айтқандай Әбілфайыз, ол жайнда есіме дұрыс салдың ғой! Шақырғаным: Алдымен 

оқу бағдарламасын жасап келесі жылдан, баспасөзіміз тарихының кеңестік кезеңінен дәріс 

оқуды өзіңе алдын ала тапсырып қою еді. Сосын, шәкірттерге қойған «үштік» бағаң 

хақында айтпақ едім.  

- Не, Қайыржан аға, «Үштік» алғандар сізге шағымды ма?  

         - Жоқ, олар олай жасаған жоқ. Қайта: «Аспирантыңыз» өзіңіздей «жомарт»  екен. Түк 

айта алмасақ та, «үштік» қойып құлатпады! – деп мадақтады. Айтайын дегенім: жалпы 

шәкірттерге баға қою жөнінде. Шәкіртке қойылған баға – жалпы оның болашақ адамдығына 

берілетін баға. Жалпы ұстаз қойған баға шәкіртке: «Сен болашақ сондай бол дегенін 

аңдатады». Сондықтан мен ұстаз болғалы ешбір шәкіртіме «үштік» баға қойып көрген адам 

емеспін! Өйткені, емтиханда бүгін білмегенін шәкірттің күні ертең азамат болғанда 

білетініне сенем. Жалпы шәкіртке сеніммен қарау керек! Оны өзіңмен тең азамат санау 

керек! Оның ар-намысына тимеу керек! Оны көтермелей білу керек! Ұстаздың басты бір 

міндеті осы! ... Өзің жайлы шәкірттерден жақсы дәріс бергеніңді естіп: «қатарымызға жақсы 

бір ұстаз қосылатын болды ғой!» -- деп қуанып, өзіңе осы «құпиямды» айтпақ үшін де 

шақырып едім  құрағым, Әбілфайыз! Осы жағын да ойланғайсың!... – деп тынды бірінші 

ұстазым. 

        ... Оның бұл сөзін мен: «Осыны жаса, Әбілфайыз!» дегені деп ұқтым, сол жолы... 

Содан бері мен де шәкірттеріме Қайрекеңше қарап «үштіксіз» бағалап келем... 

 

****                                                                     **** 

       Қайыржан Нұрғожаұлы – Қайрекең (оны былай атауды мен Тауман Салықбайұлының 

кеңес беруімен 1966 жылдан бастадым-Ә.Ы) шамасы Аллатағала тумысынан солай етіп 

жаратқан: қой аузынан шөп алмайтын, шыбынға да қол жұмсамайтын, қақ-соқпен 

жұмысы жоқ тірі пенденің ала жібін аттамайтын ешкімге қысасы, залалы жоқ, біреуге 

болмасын демейтін қастанына да жақсылық жасауға дайын, айлакер, жылпосты да, 

жағымпаз, қуды да, алдампаз алаяқты да пенде ғой, деп санайтын аса момын, аса жуас, 



8 

 

аса қарапайым, аса кішіпейіл, аса кісілікті адам еді. Әлжуас, төзімді, үстінен түйе басып 

өтіп жатса да ыңқ етпейтін, жер шайқалып, дүние астан-кестен болып жатса да 

қозғалмайтын, өсек-аяңмен ісі жоқ, аса салмақты, аса салиқалы кісі болатын. Және аса 

аңғал, айтқанға көнгіш те, сенгіш те.  

         Мұндай мінезді, мұндай қасиетті жанды кім жек көреді? Сондықтан, ол тұтас 

факультет қалды, тұтас университет ұжымы аса қастерлейтін, сыйлайтын, құрметті 

адамды. Оны әсіресе, Тауман Салықбайұлы ерекше жақсы көретін. Және оны: «Шал!» -- 

деп атап, оған қатты еркелеп, тіпті, «Шалымен» құрдасындай қалжыңдасатын, қатты 

ойнайтын...  

         ... Енді осы арада Қайрекеңнің өзім жоғарыда санамалаған қаншама ғажап қасиет -- 

мінездері ішінен оның аса аңғалдығына, аса аңқаулығына, аса сенгіштігіне, аса 

көнгіштігіне айқын дәлел бола алатын арамызда болған бір қызық жайды қысқа баян етіп 

берейін. 

****                                                            **** 

           ...Бұл жай Таукеңнің Қайрекеңмен қатты қалжыңдаса беруімен байланысты болды. 

1965 жылы Қайыржан Нұрғожаұлы тарих ғылымдары докторы дәрежесін алу үшін 

ғылыми диссертация қорғады. Ол ғылыми еңбегі бекітілуге Мәскеуге ВАК қа жіберілді. 

Олай жасалғанына бір жыл өтті, екі жыл өтті, үш жылға кетті. Әдетте, докторлық ғылыми 

еңбек ВАК та алты айда, әрі дегенде, бір жылда бекитін. Ал, Қайрекеңнің докторлық 

диссертацияны қорғағанына үшінші жыл. Одан: «Еңбегіңіз бекіді ме?» деп анда-санда 

сұрап қоятынбыз. Оған ол жайбарақат: «әлі хабар жоқ. Бекиді ғой» -- дейтін де қоятын. 

Кейін ұялып, оған ол сұрақты қоюды да қойдық. 

         Ал, Қайрекеңнің өзі болса, қашан да жайбарақат. Қараған еңбегі ВАК та бекіді ме, 

жоқ па? Онымен шаруасы жоқ кісідей ылғи бейқам жүреді.  

        1967 жылы мені Мәскеуге 6 айға білім көтеру курсіне жіберді. Астанаға барған бетте 

ұстазым дисссертациясының жағдайын білейін деп ВАК-қа бардым. Оның төрағасына 

кірдім. Ол тиісті адамдарын шақырып, Қ.Н Бекхожиннің еңбегін іздетті. Еңбек сыртқа 

пікір алуға да жіберілмеген. ВАК-тың мұрағат-мұражайында да бөлімдерінде де 

үштігейлі жоқ. Оны әрі іздеп, бері іздеп таба алмады. Сондықтан мен, ВАК төрағасына: 

«КПСС секретарі атына арыз жазам! » -- деген ескерту жасадым, бір барғанда. Содан 

оның жаны шықса керек! Күллі ВАК ғимараты ішін ақтартып іздетіпті. Сөйтсе, Қайыржан 

ағаның диссртациялық еңбегін ВАк тың жауапты хатшының бір машинисткасы 

огтырғыш төсенші астына екі жыл бойы басып отырыпты. Бұл құпияны маған киім ілуші 

вахтеры жеткізді. Соны білген соң, ВАК тың жауапты хатшысын: «бұл масқара фактіні 

СССР Ғылым Академиясы президентіне жеткізем» -- деп қорқыттым. Ол: «Қ.Н 

Бекхожиннің еңбегін ВАК-тың келесі отырысында өзім бекіттірем! Ешқайда шағым ете 

көрмеңіз!» деп жалбарынды.  

        1968 жылдың сәуірінде мен Мәскеуден оралғасын бұл «асқан жаңалықты» бірінші 

Тауман Салықбайұлына жеткіздім. Ол: мұны шалға айттың ба? Деді, мәз болып. Жоқ әлі 

айтқан жоқпын оған , -- дедім, Таукеңе. Таукең тіпті қуанды.  

- ВАК хатшысының шалдың еңбегін бекіттіріп беруге уәде бергені рас қой. 

- Тәуке-ау сізді алдаймын ба! Рас!  

- Қашан берді ол уәдені?  

- Үш ай болды.  

- Ендеше, ВАК отырысы үш айда бір болады. Шал еңбегі енді бекітілді... Сен үндеме. Оған 

ештеңе айтпа. Бекітілім қағазы кеп қалады, кешікпей. Қайрекеңе оны алдын ала жудыра 

берейік. Былай жасаймыз... Суретшіге ВАК пакетін жасатамыз. Оған соны көрсетеміз... 

Сөйтті де, Тауман Салықбайұлы художникке өз сейфінде бар ВАК пакеті үлгісімен  «ВАК» 

пакетін жасатты. Сыртына ВАК-тың мөрін салғызып, оны сүргіштетті. Оны маған: «Мен 

әкел дегенде қолыма ұстат»  - пәрт бюро сейфіне салдыртып қойды. Өзі Қайрекеңе 

звондады.  



9 

 

         Мен Тәукеңнің не жасағалы отырғанын сездім де оған:  

- Тауман Салықбайұлы, олай жасағаныңыз ұят болмай ма? О кісі ренжіп жүрер 

жасанды пакет екенін біліп қап,- дедім.  

- Ренжімейді. Ренжісе, жауапкершілікті өз мойныма алам. Сен тек менің айтқанымды 

жасай бер.  

- Шал дереу деканатқа жет... ВАК-тан диссертация бекіген қағаз келді. Сверкассалық 

книжкаларыңды ала кел. Бұл хабарды естіп: «Қайрекеңе жудырамыз!» деп мұғалімдер 

жиналып жатыр-деп үйінен Қайыржан Нұрғожаұлын шұғыл шақырды.  

         Осы екіарада деканаттың хатшы қызына Қайрекең кафедрасының бар оқытушыларын 

деканатқа жинапты, Тәукең. Оларға ол: 

- Қайреңнің диссертациясының ВАК-тан бекітілген қағазы келді, шалға жудырайық, 

соны. Темірбек, сен шалмен бірге барып кемі сверкассадан 250 сом ақша алдырасың! Біз 

Зекең бас болып, Алматы қонақүйінің кіші мейрамханасына бара береміз. 

Сол екі арада екі иығынан дем алып деканатқа Қайрекең де жетті. Оның кафедрасының бар 

оқытушылары жиналды. Т. Салықбайұлы бәрімізді өзі отыратын декан кабинетіне 

шақырды. Сосын ол маңғаздана отырып:  

         -Ал, шал ақ түйенің қарны жарылды. Докторлығыңның бекіген қағазы келді. ВАК- 

тан. Әбілфайыз, сейфіңдегі ВАК-тың пакетін маған әкел! –деді. Мен оның айтқанын 

істедім. ВАК пакетін әкеп оның қолына бердім. Қайрекең шын абыржып, толқып:  

- Не дейт? Көрсетші қане!- деп пакетті көруге ұмтыла беріп еді, Тәукең оған: 

- Шал! Үш жыл шыдадың ғой! Енді бекітім қағазын сен екі күн бойы оны әбден жуып 

біткеніңше, саған бермейміз. Әбілфайыздың партбюро сейфінде сақтаймыз... Одан да 

Темірбекті ертіп мына Түркісіб конторы ғимаратындағы кассадан бекім қағазды 

жуатын ақшаңды әкел. Ал, жігіттер: Біз мына Алматы мейрамханасына бара берейік. 

Қане, кеттік! –деп орнынан көтеріле берді. 

- Не дейт? Жүр Темірбек! Менің қасымда көп ақша жоқ еді. Кассаға кіріп шығайық,- 

деп Қайрекең есік жаққа беттеді...  

****                                         ***** 

        Сөйтіп Тәукең Қайрекеңнің әлі бекімеген докторлығын өзі жасатқан «бекіме 

қағазымен» күні бұрын жудырды. Солкүні Қайрекеңнің қыруар ақшасын шығартып, 

Алматы қонақүйінің мейрамханасында ол жабылғанша гуледік.  

         Көршіміз ғой: Қайрекеңмен мен үйге қайтып едім. Оның ойында түк жоқ. Ол 

қалбалақтап келе жатып:  

--Ту, Әбілфайыз жақсы болды ғой! Ендеше мен: Ол бекімеді ғой деп әбден күдер үзіп 

едім жақсы болды... Ертең пакетті көрсетерсің маған. Оны мен Тауман айтпаса да тағы 

жуа түсем ғой! ..Еңбектің жанғанын айтсаңшы! Дейді қайта қайта. 

        Ол түні мені Қайрекең алдағанымызды біліп қойса, масқараға баттым ау деп 

ойлап сонша мазасыз ұйықтадым. Алладан: Қайрекеңнің үйіндегі бекітілген хабарды 

тезірек келтіруді тіледім. Уа ғажап Қайрекең шынында қожа тұқымы ғой. Киелі әулие 

адам екен. Сол бір Қайрекеңнің жоқ докторлық дипломын жуған күннің ертеңіне 

басым қара қазандай зіл болып зеңгіп әрі алдағанымызды біліп қойса Қайрекеңнің 

бетіне қалай қараймын, оған не айтам деп ертеңгісін сағат 8.00-дегі бас корпустағы 

дәрісіме көңілсіз пәс күйде келе жатсам, кіре беріс есікке тақай бергенімде:  

- Азамат тоқтаңызшы! Айтыңызшы! Журфак осында ма?  Азамат Қ.Н Бекхожинді 

қайдан табуға болажды?- деп орысшалаған дауыс естідім. 

- О Жасаған, жүрегім дүрс-дүрс соқты бірдеңе сезгендей болдым. Сондықтан кілт 

тоқтадым да, ойламастан. 
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- Қ.Н.Бекхожин мен дедім! Қарасам дауыс арнаулы почта тасушы милицияныкі 

екен. Онда жолың болды! Сізге ВАК-тан сіздің атыңызға пакет бар.  

- Қап, енді қайттым? Қасымда жеке куәлігім жоқ еді.  

- Жарайды, сөзіңізге сенейін жүріңіз ішке кірейік. Вахтер де білетін шығар сізді.  

- Біледі, біледі. Ішке енген соң пошташы оған: - Мына кісіні білесіз бе? Деді. Мен 

вахтерге пошташыға білдірмей көзімді қысып қалдым. 

- Білгенде қандай! Білем, білем. 

        Пакеттің ішін ВАК-тан екенін көріп вахтердің телефонынан Таукеңе телефон 

шалдым.     Бар сөзім: 

- Тауман Салықбаевич ВАК-тан шын пакет келді! Деу болды. Ар жақтан Таукең 

кешегі Қайрекеңнің не дейт деген сөзін қайталады да: 

- Қазір жетем! Лекцияны кірмей мені тос!- деп тұтқаны қойды.  

****                                                                      ***** 

        Міне Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин –Қайрекең осындай әруақты әулие адам  

еді. 

        Енді бұдан әрі Қайрекеңнің кім екенін сипаттап жатпай-ақ оның өмір дерегін 

келтірейін. Ол төмендегідей: 

         Қ.Н Бекхожин 1910 жылы Павлодар облысының Баянауылында туылған. Ескіше 

де жаңаша да оқыған. 

         1929 жылы Павлодарлық «Кеңес туы» және «Колхоз» газеттерінің 

редакцияларында әдеби қызметкер болған.  

         1935-39 жылдарда Семей облыстық «Екпінді» газетінің қызметкері; 

         1942-45 жылдарда Қостанай облыстық «Большевиктік жол» газет редакторы; 

         1934 жылы КИЖ-де оқыған; 

         1942 жылы КАЗГУ-дың журналистика бөлімін тәмамдаған; 

         1947 жылдан КАЗГУ-дың журналистика   бөлімінің меңгерушісі; 

         1949 жылдан тарих ғылымдарының кандидаты, доцент; 

          1965 жылдан тарих ғылымдарының докторы, профессор. 

        «Қазақ баспасөзінің даму жолдары», «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» атты 

кітаптардың авторы. Профессор Қайыржан Нұрғожаұлы кім екені осы деректерден 

айқын танылады. 

 

Абдул-Хамид Ф. Мархабаев, 

филология ғылымдарының докторы, профессор 

 

БАСПАСӨЗІМІЗДІҢ ТҰҢҒЫШ ШЕЖІРЕШІСІ 

 

Бүгіндері жасы жетпістен асқан осы жолдардың  иесі жыламай тамақ ішпейтін жеті-сегіз 

шағында — қазақ маңдайына біткен тұңғыш Университеттің журналистика факультетінің 

деканы,  жасы онға иек артқанда, осы факультетті өмірінің соңғы деміне дейін отыз үш жыл 

бойы кафедра меңгерушілігін атқарған тұлға бүгіндері бір ғасырға толыпты-ау! 

Қазіргі экономикалық аймақтардағы орташа адам өміріне татитын уақыт арасында 

оның «шинелінен» шықпаған  әтібірлі қаламгерлер жоқ деуге болар. Ал, осы Кісі хақында 

Қазақ совет энциклопедиясы 2 томында 26,5 жол мәліметті «көздері қиып» берген-ді. Онда 

негізгі сіңірген еңбегі турасында: «1946-47 жж. Өзі оқыған университеттің журналистика 

факультетінің аға оқытушысы, деканы болды. 1948 жылдан журналистика кафедрасының 

меңгерушісі. Бекхожин журналистика кафедрасын әзірлеу және Қазақстан баспасөзі 
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тарихын зерттеу ісіне елеулі үлес қосты. Ол – 60-тан астам ғылыми мақала мен «Қазақстан 

баспасөзінің даму тарихы» атты монографиялық кітаптың авторы», — деумен тынған. 

Ал, екелесіп  келгенде, ол кісінің жалғыз монографиясының өзінен-ақ қазақтың 

журналистикатану, публицистикатану ғылымында нендей мұра қалдырғанын бұрынғы-

кейінгі шәкірттерінің арасынан ежіктеп, жұрт алдына жайып салып, насихаттаған ешкім 

табылмағанына қалай өкінбейсің?! Алайда, кейін болашақ студенттер үшін «Қазақ 

баспасөзі тарихының очеркі» аталып, жарық көрген оқулығында елең еткізер талай-талай 

ойлар барына біз куә. 

Мысалы: «Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов өзінің «Сот реформасы туралы» деген 

мақаласында алдымен реформаның жобасын жасайтын комитеттің құрылымын сынады, 

«Облыстық басқарманың жанынан құрылған комитет, - деп жазды ол, - тек қана атақты 

қазақтардан жинап алған пікірге сүйеніп жасап отыр». Сөйтіп, ол комитеттің қазақ 

халқының ұлттық ерекшелігін ескермей, бұқараның пікірімен санаспай, солардың 

пайдасына лайықтап жасап отырғанын әшкереледі. «Қоғамдағы мерейі үстем таптың 

пікірін халықтың шын мұқтажына қарсы пікірден қарау керек, өйткені: қоғам ішіндегі 

атақты және бай адамдардың мақсаты – жоғары мәдениетті елдердің өзінде де, көбінесе 

бұқара көпшіліктің мүддесіне жат болады», - деді. Бүгінгімізден жүз қырық алты жыл 

бұрын ғұлама ғалым Шоқан жазған, отыз жылдан аса ертеректе баспасөз шежірешісі 

Х.Бекхожин қағидалаған сол жағдай мен қазіргі кейбір келеңсіз ситуациямен салыстыра 

алар ма едік? Біздіңше, оған толық мүмкіндік бар... 

Атап айтсақ, бір басында екі облыста 27 кәсіпорны, 700 мың гектардан аса ауыл 

шаруашылығына қолайлы жері, 5 элеваторы, 4 нан зауыты, 2 мұнай базасы, 1 

авиакомпаниясы, көліктерге май құятын көптеген заправкасы бар холдинг иесі, Парламент 

Мәжілісінің депутаты, сондай жоғары мәртебелі мінберден кімнің жоғын жоқтайды деп 

білер едік? Өзіне дейінгі жеті атасына дейін жинаған қазынасы мына дүниелерінің қарасын 

көре алмайтын, бас-аяғы жиырмашақты жылда игерген байлық иесінің «қара халық үшін» 

жасалатын реформада қай жаққа қарай аузы қисаюы мүмкін?.. Әрине, барлығымызға да 

белгілі ғой... 

Міне, бір жарым ғасырға жуық ертеректе дуалы ауыздан шыққан, жарты жолда Х.Бекхожин 

жандандырған публицистика тілімен жеткен запыран идеяның қандай кейіпте, қайдан көрініс 

тауып отырғанын қынжыла мойындасақ керек. Ал, халықтың басты кредосы Шоқанша айтсақ: 

«Қазақтар үшін әкімшілік – көкейтесті мәселе, сондықтан оған немқұрайды, атүсті қарай 

алмайтынымызға биліктегілердің көзі жетсе ғой...»  

Осы ойды Х.Бекхожиннің: «Біздің заманымызда, - деп көрсетті ол, - халықтың мұң-

мұқтаждарына тікелей қатысы бар экономикалық және әлеуметтік реформалар халық үшін 

ең маңызды және оған ең тиімді реформалар деп саналады», - деп Шоқанды қайталап та 

қадап та жазғаны тап қазір де күн тәртібімізде бұлжымай тұрғаны анық. 

Журналистиканың теоретик-назирашысы мәртебесінде «соншалықты сүйкімді, 

соншалықты тамаша адам» (Ф.М.Достоевский), «өз халқын Еуропа мәдениетіне ұштастыра 

отырып, оның ұлттық қасиетін сақтап қалуды арман еткен» (Н.М.Ядринцев), «өз еліне 

шексіз берілгендік сезімін сақтап қалған» (П.П.Семенов-Тянь-Шанский)» «орыс 

ориенталистері түгелдей феномен-құбылыс деп мойындаған» (Н.И.Веселовский), «осыған 

дейін қырғыз (қазақ – А.-Х.М) халқынан шыққан ақиқат нағыз тамаша тұлға боп 

саналатын» (Г.Н.Потанин) «Ш.Уәлихановтың ағартушылық идеясы ғылыми және 

публицистикалық мақалаларынан айқын көрінетінін», «халықтың ғылым- біліміге деген 

правосын қорғағанын», «ұлттық томаға-тұйықтылық пен нигилизмге қарсы болғандығын» 

дәйектеген Х.Бекхожин... 

Шоқанның дүниеге көзқарасының қалыптасуына, бұқарашыл публицист болуына әсер 

еткен алдымен өз халқының, сонан кейін шығыстың классикалық шығармалары ықпал 

жасағаны аян. Түптеп келгенде, қазақтың шетел мойындаған ресми тұңғыш ғалымы бола 

алғанын айғақтаған Х.Бекхожин. 
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Қазақ журналистикасының бірінші профессорының зерттеу нысанына іліккен екінші 

тұлға – Ыбырай Алтынсарин — «Дүние жүзі педагогика классиктерінің гуманистік 

идеяларын басшылыққа алып, оларды қазақ даласында оқу-ағарту практикасына енгізген 

тұңғыш педагог» (Қазақстан, Ұлттық энциклопедия. 1 т. – А.: Қазақ энциклопедиясының 

Бас редакциясы, 1998. -318 б.) үшін журналистік кәсіп өзінің қастерлі ой, асқақ арманын 

жұртшылыққа паш етудегі басты, «космос тілімен» айтақанда, зымыран жеткізгіші болғаны 

ХІХ ғасырдың 50-жылдарының аяқ шеніндегі және 60-жылдардың бас кезіндегі 

журналдарды тауып алып, ерінбей-жалықпай оқып, «жаңа журналистиканың» бетіндегі 

шетелдік термин сөздерді және өзіне керекті фактілерді ұқыпты түрде жазып алып отырған. 

Бір аптаның ішінде жазып алғандары қалың дәптерге айналған, - деп нандырады бізге 

«Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» оқулығының авторы. – Ол кездегі жаңа 

журналистиканы Н.Г.Чернышевский мен Н.А.Добролюбов (бұл екеуінің еңбектерін 

Алтынсарин өзінің кітапханасында сақтаған. – А.-Х.М.) алға бастырған «Современник» 

және революцияшыл-демократиялық бағыттағы басқа да журналдар қалыптастырған-ды». 

Ұлтымыздың маңдайына біткен тұңғыш ұстаз  мұғалімінің осы баспасөзіміздің 

халықты ағартуда, қоғамдық ой-пікірді бірден-бір дұрыс жолға салуда таптырмас 

идеологиялық құрал екеніне көзі жеткен-ді. Өзі өмір сүріп, қиын болса да, игілікті іс 

атқарып жатқан жылдарда қазақ тілінде мерзімді үнқағаз шығаруды ойлаудың өзі жүзеге 

аспас арман еді. Сондықтан, амалсыздың күнінен, халыққа әлемдік ғылым, білім 

жаңалықтарынан мақұрым болған ұлтын құлағдар қылатын кітаптар шығаруды аңсаған-ды. 

Сол көкейіндегі мақсаты, қыруар қиындықтардың арқасында жүзеге асты. Ол – «Қазақ 

хрестоматиясы» Х.Бекхожиннің алдымыздағы кітабынан ол турасында: «Алтынсариннің 

«Қазақ хрестоматиясын» жұрт газет, журналдың орнына пайдаланды, өйткені: ол кезде 

мерзімді баспасөз жоқ еді. Оның бұл кітабы әрі оқулық, әрі көпшілікке арналған 

публицистика және көркем әдебиет шығармаларының жинағы, халыққа әр түрлі білім 

беретін энциклопедияның рөлін атқарды», - деп куәландырады.  

Х.Бекхожинның кітабының «Ыбырай Алтынсарин – журналист» аталатын тарауында: 

«Қазақ халқы қарапайым. Біз қарапайымдылықтың өзінен де көп жақсылық табамыз. Қазақ 

халқы ұғымтал, ақылды, дарынды, бірақ оқымаған халық. Мәселе оны ағартуда болып 

отырған деп баса айтылуы «қазақтар сотқар, қанқұмар» деушілерге соққы беріп, ұлт 

намысын қорғады» - дей келе, ұлы педагогтың өмір кредосына айналған бір қазықты 

пікірін, өкінішке қарай, атүсті баяндап өте шыққан. 

Бұл жерде мәселе 21 жасар Алтынсариннің 1860 жылы Қазақ университетінің профессоры, 

белгілі миссионер Н.И.Ильминскийге жазған бір хатында болып отыр. Онда Хайрекең келтірген 

жолдар түпнұсқада: «Қазақ даласын үш жыл аралағанда қазақтар тапқыр, ақылды, қабілетті, бірақ 

білімсіз халық екен» дегеніңіз – әбден дұрыс. Қазақтарды оқыту бастықтардың ойына да кіріп-

шықпайды, бекіністерде училищелер салудан гөрі үйінін онсыз да қып-қызыл шатырын 

сырлауды, онсыз да аппақ қабырғаларын ағартуды артық санайды (Қазақстан. Ұлттық 

энциклопедия. 1 т. – 305-306 бб.) – деген-ді. 

«Талант – әрқашан да талант», «Тарихтың басты қасиеті — қайталана беретіндігі» деген 

мәтелдер осындайда еріксіз еске түседі екен. Бір жарым ғасырға жетер-жетпес бұрын 

Алтынсариннің налуы қазіргі «жаңа қазақтардың» «Кремльдері» мен опырылған, 

қабырғалары ырсиған, төбелері жауын суына төтеп беруден қалған ауыл мектептері көз 

алдыңа келгенде, әлгі қанатты сөздерге бас имей көр... 

Тұңғыш қазақ мұғалімінің жігерлі қызмет жасап жүрген кездерінде, яғни 1868 жылы 

«Орынбор және Батыс Сібір генерал-губернаторының дала облыстарын басқару жөніндегі 

уақытша ережеге» пікір білдіргенде: «Бүгін бір халықтың өмір салтын күшпен өзгерту 

нағыз қабілетті халықтың өзін де енжар, селсоқ халыққа айналдырып жіберуі мүмкін... 

Шындығында табиғаттың заңында жас баланы бірден естияр адамға айналдыруға 

болмайды ғой...» (Қазақ совет энциклопедиясы. 1 т. – 1972. -308 б.), дегені бар. Ол 

«Очерктің» назарынан тыс қалыпты.алайда Ы.Алтынсариннің сол пікірін тап бүгіндері еске 

түсіру оңды секілді. 
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Қазіргі таңда орта және жоғары мектептің қаншама ондаған жылдар бойы беріп жүрген 

дәрістері өзін ақтаумен келсе де, осы қалыпқа реформа жасауға ерінбегендердің бәрі 

ұмтылатыны секілді. «Ең әуелі – орта мектепті он екі жылға созғысы келетіндер – әуелі, 

өздері мектепті 10 не 11 класпен бітіргендер. Солар «бір жылым жетпеді» деп өкінбей, мына 

күн мен түннің, жыл мен жылдың ара жігі білінбей ғарыштық жылдамдықпен зулап өтіп 

жатқан заманға, өз балаларын 12 жылға «байлап қоюға» шынымен қайлы ма екен? Екіншіден: 

қазіргі балалар – акселераттар. Табиғат заңына ешкім қарсы тұра алмас. Жамандықтың бетін 

ары қылсын, бірақ, қыздарымыз он екі жылдық партада байланып қалмай, «бірдеңеге» 

ұрынса ше? Ондай жағдайда мектеп жанынан перзентхана салу қажеті тумас па екен?.. 

Тағы бір «торуылда жүрген» фактор – «ағылшын тілінің геноциді». Біздің 

жағдайымызда қазіргі – 11, келешектегі 12 жылда үш тілдің жүйрігі боп шығу – сөзсіз 

көзбояушылық. Солармен шұғылданып жүргенде өмірде талап етілетін білім негіздерін 

толығымен үйрету дегеніміз – абсурд. Шет тілдерін шексіз бәрімізге бірдей «жаттаттыру» 

жұмсартып айтқанда – сөлекеттілік. Бүгіндері жасанды жолмен көкке көтеріп жүрген, асып 

кеткен, тек халықаралық бизнестегі сауда-сатыққа, есеп-қисапқа жарап қалатын ағылшын 

тілінде өзі ағылшын Исаак Ньютон бір де бір ғылыми еңбегін жазбаған! Сол тілде аузынан 

сынық сөйлем шықпаған Қ.Сәтбаев М.Әуезовтердің мұралары бүгінде бағасын жойды ма? 

Жоқ! АҚШ-та 230 миллон тұрғындары ағылшынша күні-түні сайрайды екен. Солар 

түгелдей жоғары білімді, озық азаматтар ма екен? Тағы да – жоқ!.. Осы үштілділікті 

қоздырып жүрген қалың жұртшылық атын атап сайламай, бір адамның тізімімен 

тағайындалған парламенттегі «халық қалаулылары» өздері сол «мұрныңнан міңгірлейтін» 

тілдің жүйріктері ме екен? Тағы да – жоқ! Онда неге қазір парламент мінберінен ақыл 

айтушы сенаторлар мен мәжілісшілер, мектепте өздері ағылшынды білген болып, үйретіп 

жарытпаса да, ертеңгі ел тізгінін ұстаушы, буыны қата қоймаған жастарымызды солай 

қарай итере бермек?! 

Тарих ғылымының журналистика саласындағы алғашқы докторы Х.Бекхожин ХІХ 

ғасырдың бір ғұламасы Абай хақында өз ұстанымын айқын білдіріп кеткенін бүгіндері 

көріп отырмыз. «Қазақ еліне капиталистік элементтердің енуін, осыған байланысты бұған 

дейінгі тәртіп пен идеология шайқала бастағанын өз көзімен көрген» Абайдың 

«творчествосының басты тақырыптары халықтың тағдыры туралы, адамның жеке басының 

қасиеті мен борышы туралы, пайдалы еңбек және оқу-ағарту болып келетінін» саралаған. 

Бұл тұста басты кәперге алатын сәт – хакімнің «Ғақылия сөздерін» зерттеуші Х.Бекхожин 

тек жалынды да зерделі публицистика жанрына қойылатын талап-тілек тұрғысынан ғана 

қарастырған. Мұндай ғылми-зерттеу әдісі автор үшін өте сәтті де ұғымды жай болғанын 

атап өтуге ұлықсат етіңіздер... 

Бір тұста сол кездегі саңлақ доцент Бекхожин: «Абай «Бірінші сөзінде»: «Осы ойыма 

келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кім де кім 

ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім  

де, оқыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ», - деген жолдарды 

нысанаға алады. Соның артын ала, бір сөйлемнен кейін неге екені – қайдам, өзі де айта 

алатын «оның әлеуметтік қарқыны халық өзінің қамқорлығына түсінер, сөйтіп, 

қараңғылықтан, надандықтан арылар деген үмітпен ұштасып жатыр», деген 

М.И.Фетисовтің пікірін қайталаған... 

Мақаламыздың ортаңғы шенінде: «Тарихтың басты қасиеті – қайталана беретіндігі» 

дегенімізді тағы да еске түсіргіміз келеді. Қазіргіден отыз жылдан аса уақыт бұрын 

Х.Бекхожин үшін сол «Бірінші сөз» қажеттілік қылған шығар. Ал, маған болмысымызды 

болжалдаған секілді: «Байлар, олар өздері де бір күн болса да, дәулет қонып, дүниенің 

жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малымен сатып алады. Көңілдері – көкте, көздері – 

аспанда, адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім – еш нәрсе малан қымбат демейді. «Мол 

болса, құдай Тағаланы да паралап алса болады» дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, 

білімі, ұяты, ары, жақыны – бәрі мал. Сөзді қайтіп ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме?.. 

Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнін де көре алмай жүр. Аналар анадай болып 
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тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейде жоқтай-ақ...» - 

дегенін көрегендік үлгі есебінде ұсынар едім... Осы жерде қиялгерлік қасиет танытқан дана 

Абайдың кімдерге мегзеп отырғанын және «Сегізінші сөздің» тап қазірде басымызға түсіп 

отырғанын өздеріңіз менен артық түсінесіздер ғой... 

Саналы өмір жолында жазған Хайрекеңнің жалғыз оқулығы бізді жоғарыдағыдай еркін 

де болса, көңілсіз ойларға жетелейді. Қолына қалам ұстағандардың бүгінгі таңдағы қазіргі 

жұрт пайдалануға үйірсек сөзі – «имиджін» жарық көрген таралым санымен өлшейтіндер 

бар. Ресми дипломы бойынша менің бір әріптесім – журналист, бірақ қауіпсіздік 

мекемесінің майоры әскери дәрежесіне жеткен, марқұм досымның: «Сенің кітабыңның 

тиражынан шәкірттеріңнің саны әлдеқайда асып түседі», - дегені бар. Осы пікір – мен үшін 

ең мақтаулы баға. 

Өмірден озғанына отыз жыл болған, ал жалпы жасы бір ғасырға толған менің де ұстазым 

Хайыржан Нұрқожаның ұлы Бекхожиннің жазғанынан гөрі оқытқан дәрістері шәкірт 

дәрежесінде мақала авторын жоғарыдағыдай бүгінгі күннің бітеу жара мәселелерінің шет -

жиегін сәл-пәл түруге итермелеген еді... 

 

 

  Ғазизбек Тәшімбай,  

 Жазушылар одағының мүшесі, 

Қазақстанның құрметті журналисі 

 

Қазақ университетінің 80 жылдығына 

(Хайыржан Бекқожин және басқалар жайында) 

 

ӨМІР – ӨЗЕН,  ЖЫЛДАР – КЕЗЕҢ ... 

 

 Армысың қасиетті Қара шаңырақ, Киелі босаға, талай тұлға түлеп ұшқан 

алтын ұя, тойың тұғырлы болсын! Өткенге көз жіберсем: өмір – өзен, ал жылдар – 

кезең екен. Өзіңнің қасиетті табалдырығыңнан аттағалы, қабырғаңнан білім алып, 

өмір көшіне ілескелі жарты ғасыр уақыт өтіпті!  

        Әсем қала Алматыға арман қуып келген бойда қалалық телефон кітапшасынан    

Х. Бекқожин деген кісінің үйінің номерін іздедім. Өйткені сол кездегі тәртіп бойынша  

Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика бөліміне оқуға түспекке дайындалып, екі 

жылдық жұмыс өтелін атқарып жүрген кезімізде өзіміз іздеп жүріп оқитын сүйікті газетіміз 

«Лениншіл жасқа» (қазіргі «Жас Алашқа») Қазақ университетінің (қазіргі Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің) журналистика кафедрасының меңгерушісі Х. 

Бекқожин деп қол қойылған бір мақала жарияланған еді.  Онда болашақта журналист 

боламын деп талпынған жастар жоғары оқу орнына  емтихан тапсыруға келгенде аудандық, 

облыстық және республикалық газет-журналдарға жарияланған мақалалары мен 

репортаждарының, очерктері мен әңгімелерінің қай жерде және қашан жарияланғандарын 

көрсетіп, құжаттарымен бірге тапсырулары керектігі айтылған болатын.  Енді соның 

түпнұсқасын міндетті түрде  тапсыру керек пе, жоқ әлде  көшірмесі де жарай ма деген жерін 

анықтау мақсатымен «Х.Бекқожиннің үйіне» қоңырау шалдым. Даусы қарлығыңқырап 

шыққан бір кісі телефон трубкасын көтерді. 

–  Сөйлеңіз. 

Мен абдырап қалдым. Бұрын телефонмен, оның үстіне астанамыз Алматыда  

тұратын үлкен кісімен сөйлесіп көрген жан емеспін.   

– Ағай, ағай, – дедім мен  артымнан біреу қуып келе жатқандай сасқалақтап. – Мен 

ауылдан, иә, осында  оқуға келіп едім... Сіздің газетте жарияланған ана бір, иә, мақалаңызда  

болашақ журналистерге қойған талаптарыңыз туралы бір сұрағым бар..., –  дей бергенім сол 

еді, әлгі кісі: 
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– Шатастырмаңыз, ол мақаланы жазған мен емес, КазГУ-дің оқытушысы Хайыржан 

Бекқожин, – деп трубканы тастай салды.  

 Сөйтсем, мен Хайыржанның інісі – қазақтың арқалы ақындарының бірі ақын 

Қалижанның үйіне түскен екенмін.  Ертесіне университеттің өзіміз оқуға түсуге 

құжаттарымызды тапсырған ғимаратына келіп болған жайды таныс балаларға айтсам, 

пысықтау біреуі: иә, ол кісі оқытушы ғой, мен білемін деп мақтанды.   

Кейін конкурстан аман-есен өтіп, оқуға түсіп, көңіл жайланған соң барып Хайыржан 

Бекқожин ағайдың лекцияларын тыңдай бастадық. Кеңес баспасөзінің теориясы мен 

практикасынан дәріс оқиды екен. Ақсары жүзді, қою бурыл шашты, жүзі жылы, кей кездері 

тілінің бір кідігі  бар адамдай сәл кібіртіктеңкіреп жай сөйлейтін, асықпай ғана аяңдап  

жүретін, нағыз ақырын сөйлеп, анық басатын биязы жан екен. Студенттерге бірден ұнап 

қалды.  

Жоғары курста оқитындардан бізге сабақ беретін, кейін сынақша, емтихан алатын 

оқытушылар жайында сұраймыз. Сонда олар: «Хайыржан ағай бірнәрсе білсең – «5» қояды, 

ал ештеңе білмесең – «4» қояды, ол кісінің қоржынында «3» деген баға болған емес, 

болмайтын да шығар» дейтін. Ал басқалары жайында да олардың мінез-құлықтарының 

қандай екендіктеріне дейін тәптіштеп айтып береді.  Бұған біздің  сынақша, емтихан 

тапсырған кезде көзіміз әбден жетті. Хайыржан ағайдан шетімізден кілең «4» пен «5» алып 

шығамыз. Әбден еркінсігеніміз соншама, емтиханға оқулықтарды қолтықтап ала кіреміз де 

алған билетімізді ашып жіберіп, сұрақтардың жауабын әлгі оқулықтарды  парақтап іздей 

бастауға көштік. Хайрекең бұған ешбір мән бермейді. Сөйтсек, тым болмаса қазір оқып 

алсын, бастарына бір нәрсе жетсін дейді екен ғой.  

Жоғары курстағылардың айтқан әңгімелерінің тағы бір парасы мынадай еді. 

Хайрекең өзі жетекші болған диплом жұмысын жазған шәкіртін  жер-көкке сыйғызбай 

мақтап-мақтап «5-ке» бағалайды екен. Ал оған оппонент болған белгілі сатирик, 

фельетоншы Сейділдә Төлешев әлгі жұмысты бұтарлап, жіліктеп жерден алып, жерге салып 

сынайды екен де: бұған «үш» қоюға да жарамайды, деген үкім шығарады екен. Сонда 

Хайрекең: 

– Әй,әй, Сейділдә, мен артығырақ кеткен екенмін, жарайды, «төрт» болсын, – деп 

«басу айтады»  екен.  

  Университет қабырғасында білім алған бес жылда сонау алпысыншы жылдардың 

түлектері  біздің көзіміз бұған талай рет жетті. «Менің қойған бағам сендерге баға 

болмайды, өмір өз бағасын қоятын болады» дейтін ардақты ұстаз. Шынында да солай болып 

келе жатыр. Ардақты ұстаздың ұшырған шәкірттерін кең байтақ еліміздің қай түкпірінен де 

кездестіруге болады. Олардың арасында  атақты ғалымдар, заңғар жазушылар, майталман 

журналистер, қоғам қайраткерлері бар. Олар  ӨМІР атты ұлы көшке ілесіп,  бірі – бас 

жағында, бірі –орта тұсында, енді біразы соңында жүр.    

Университетті бітірер жылы мемлекеттік емтихан тапсыратын пәндердің бірі – сол 

кездегі кеңестік идеологияға сай Кеңес Одағы Коммунистік партиясының тарихы болатын. 

Оның жыл сайын,  кейде тіпті ай сайын өтіп тұратын конференцияларының, 

Пленумдарының, съездерінің қашан, қай жерде өткенін, оларда нендей мәселелер 

қаралғанын жатқа білуің керек. Көбі бір-біріне ұқсас болып келетіндіктен кейде бұл 

жықпылдан жаңылысып кету оп-оңай еді. Сол  пәннен емтихан алатын кісі тарихшы 

Жанпейіс Қарақұсов (бұрынғы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, қазіргі 

Парламент депутаты Гүлнар Қарақұсованың әкесі) болатын. Өте қатал, бірбеткей кісі еді, 

партия тарихын менің өзім де «беске» білмеймін деп отыратын.  Содан мемлекеттік 

емтиханда ешкімге жоғары баға қоймайтын. Және де айтқанынан қайтпайтын.  

Әлбетте, өмір деген салыстырмалы нәрселерден тұратын үрдіс  қой. Журналистика 

бөлімін бітірушілер арасынан  үздік диплом алуға үміткер мен болдым да мемлекеттік 

комиссия мүшелері кеңесе келіп маған бір апта қосымша дайындалып келіп  тапсыруыма 

рұқсат берді. Содан емтихан  тапсыратын күні үш сұрақтың бірі – ІХ партия конференциясы 
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келіп, жас жанымды  қинамасы бар ма?! Лаборант Тұрымтайдың көмегімен оны да жаттап 

алдым…  

Мемлекеттік комиссия алдында жауап беріп отырмын. Бір апта қосымша 

дайындалғанымды дәлелдеуім керек, ұстаздардың маған артқан сенімін ақтауым керек. 

Тоқтамай сөйлеуге  тырысамын. Хайыржан аға қайта-қайта Қарақұсовқа бұрылып:  

«Дайындалғаны көрініп тұр емес пе, несіне уақыт аламыз?» деп қояды. Қарақұсов оны 

естімегенсіп міз бақпайды. Үшінші сұраққа келгенде ол шыдамай кетіп: «Сіздер 

экзаменатордың правосына қол сұғып отырсыздар, баланың жақсы дайындалғаны көрініп 

тұр. Бірақ партия тарихын менің өзім де «беске» білмеймін» деп зәремізді тағы бір 

ұшырғаны бар. Дегенмен комиссия мүшелерінің айтқанымен келісті де жан-жағына барлай 

қарап алып, ақыры жоғары бағаны қиды. Сондағы Хайыржан ағаның балаша қуанғаны әлі 

күнге көз алдымнан кетпейді! Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес...         

Ол кісі бізге  студент қой деп шекесінен қарамай өзімен тең әріптес ретінде 

пікірлесетін, тіпті сыраханаларда кездесе қалсақ бірге отырып әңгіме-дүкен құрудан  да 

қашпайтын.  Мінезі жұмсақ, көңілі көктем, жүзі жаз, жаны жомарт болғандықтан ба, 

әйтеуір, кейбір студенттер ол кісімен әкесіндей  әзілдесе беретін, тіпті басына шығып 

алатын десек те болғандай еді.  Сол бір сыйластық, жарасымды әзіл біз оқуды бітіріп, 

Алматыда қалғандарымыз әр жерге қызметтерге орналасып, еңбек жолын бастаған  соң да  

зәуде бір кездесіп қалған кездері  жалғасын тауып жататын.  Әсіресе қазір өзі 

университеттің профессоры, филология ғылымдарының докторы, қиялгер-жазушы Абдул-

Хамид Мархабаев бәрімізден батылдау қимылдайды. Қалғандарымыз көбіне сыпайылық 

сақтаған боламыз.   

Алматыда өтіп тұратын кіші-гірім той-томалақтарда бас қоса қалғанда сөз әлбетте 

алдымен ардақты ұстаз, абзал аға, ақсақалымыз болып қалған, сол кездегі журналистика 

факультетіндегі жалғыз профессор Хайыржан Бекқожинге беріледі. Дастарханды көбіне 

оқытушы Пангерей Құсайынов жүргізетіні дәстүрге айналған. Ол кісі сөздің майын 

тамызып, сыздықтатып отырып ешкімді ұмытпайды да, ешкімнің көңілін де қалдырмайды, 

жұрттың бәрін сөйлетеді.  Сонымен «сөз арамызда отырған ақ басты, ақ шашты 

ақсақалымыз, ғылым докторы, профессор Хайыржан Бекқожин ағамызға беріледі...» деп 

бастайды  Пангерей ағамыз.  

Жұрт ду қол шапалақтап жатқанда Абдул-Хамид Мархабаев: «Пангерей 

Құсайынович, Сіз сәл қателесіп тұрсыз,  көк басты, көк сақал деп турасын айтыңыз»  деп 

ұстазымызды табан астында «түзете қояды». Шынында Хайыржан ағамыздың шашының 

реңкі  біртүрлі көкшулан еді, онысы өзінің ақсары жүзіне жарасып тұратын. Абдул-Хамид 

қудың соны меңзегені ғой  баяғы. Бұған Хайрекеңнің де, Панекеңнің де құлақ құрышы 

әбден үйреніп кеткен. Пәкең «әй, Хамит-ай» дейді де сылқылдап бір күліп алады. Ал 

Хайрекең  бір қарайды да «әп бәлем, тұра тұр, шаруам сенімен болсын» дегендей сұқ 

саусағымен сес көрсетеді де қояды. Ол кісінің қатты ескертуі де, көрсеткен қоқан-лоққысы 

да осымен аяқталып жатады. Өйткені өмірде Хайрекең біреумен жүз шайысып, жаға 

жыртысыпты, ғайбат сөздер айтып, балағаттасыпты дегенді естіген де, көрген де емеспіз. 

Абдул-Хамидтың еркін әзілдесетіні сондықтан да болар, Оның сондай әзіл-

қалжыңдарының біріне тоқтала кетпекпін.  

 Қазіргі «Алматы» қонақ үйінің терістік жағындағы аулада бұралаң жолмен шығатын 

баспалдағы бар сырахана болатын. Сыраны графинге құйып береді. Содан үш-төрт жігіт 

кейде жұмыстан кейін  бас қосып, сусындайтынбыз.  

 Бір жолғы отырысымызға Абдул-Хамид келе қалды.  Үш-төрт графин сыраны алып 

отыра бергеніміз сол еді, Абдул-Хамид: 

– Әй, жігіттер, бір-екі графин сыраны артық ала салыңдар, қазір Хайрекең келіп 

қалуы мүмкін, - деді.  

– Ол кім? – деппіз аңтарылып.  

  – Ұстазымыз Хайрекеңді айтамын, ол кісі сыраны жақсы көреді, – деді ол. 

Сөйткенше болған жоқ, өзімізге студенттік жылдардан жақсы таныс, ешқашан қолынан 
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тастамайтын былғары портфелін көтеріп, ардақ тұтып,  жақсы көретін ұстазымыз 

Хайрекеңнің  бұрандалы баспалдақпен көтеріліп келе жатқанын байқап қалдық.  Ол кісі 

алаңды бір шолып өтті де тура біздің жанымызға келіп тоқтады. Бәріміз жапа-тармағай 

орындарымыздан тұрып ізет көрсетіп, орын ұсынып жатырмыз. «Ой, сендер осында отыр 

екенсіңдер ғой» деп қояды  ағамыз отырып жатып. Өзі  шөліркеп келген  екен, біраз шөлін 

басқаннан кейін: 

 – Мыналарың таусылып қалмай ма?  – деді графиндерді нұсқап, жұмсақ үнімен 

жайлап қана.  Сол кезде қалжың айтпаса қарап отыра алмайтын Абдул-Хамид: 

 – Сіз профессорсыз ғой, тапсырыс бермейсіз бе? – демесі бар ма. Хайрекең жанында 

жақын отырған маған бұрылып: 

 – Ғазизбек, сен білесің бе, мына  Хамит соңғы кездері менімен де қалжыңдасатынды 

шығарды, – деп күліп қойды...  Бұл кезде А-Х Мархабаев Қазақ университетіне  

оқытушылыққа шақырылып, кандидаттық диссертациясын қорғаған кезі болатын. Тіпті 

студент кезінің өзінде әзіл-қалжыңы таусылмайтын Абдул-Хамидтың ендігісіне 

таңқалудың реті де жоқ еді. Өйткені бұрынғы ұстаз бен шәкірт бұл күндері қатар жүріп, 

қатар тұратын, екеуі де орайлас жұмыс атқаратын болған… 

Содан бері қанша қыс, қанша көктем, қанша жаз, қанша күз өтті, маңдайдан қанша 

күн өтті, табаннан қанша сыз өтті... Бұл күндері сол бір бұлдырап алыстап кеткен мұнар 

жылдардағы жайсаң жандар – ұстаздарымыздың қатары кәдімгідей сиреп қалған. Табиғат-

Ананың  бұлжымас Заңы ғой. Қасиетті ұстаздарымыз – кең пейілді, жаны жайсаң, жомарт 

жан Хайыржан Бекқожин, өмірден көргені мен түйгені мол, нағыз білімдар Темірғали 

Нұртазин, сыр мінезді сырбаз жан Зейнолла Қабдолов, тәкәппар әрі турашыл Тауман 

Амандосов, біздерді тік жүріп,  тік тұруға баулып, темірдей тәртіпке үйреткен Темірбек 

Қожакеев, қыздай сызылып, сындырған нандай болып жүретін  Пангерей  Құсайынов, «қой 

аузынан шөп алмайды» дейтіндердің қатарынан табылатын Төлеубай Ыдырысов пен 

Зейнолла Тұрарбеков сынды ұстаздарымыз өмірден озып  кетті, бірақ та олардың қалдырған 

іздері мәңгілік. Жандары жәннәтта болсын...   

Міне, енді   өзіміз де кәдімгідей шау тартып шал болып қалдық,  ақ басты, ақ шашты 

ақсақал жасына жетіп  ата болдық. Шүкіршілік. Көңілге демеу, санаға сүйеу болатыны, 

бойға қуат беретіні – бұл күндері сексеннің сеңгіріне шығып отырған қасиетті қара 

шаңырақ – Қазақ университетінің құрдастары  сол ағайларымыздың көзін көрген, олармен 

дәмдес, тұздас, дастархандас болған, бүгіндері ел ағалары  қоғам қайраткері, мемлекеттік 

сыйлықтың иегері Шерияздан Рүстемов, құрметті профессор, жазушы Әбілфайыз 

Ыдырысов сынды майталмандарымыздың әлі күнге тұғырдан түспей өнегелі өмірлерімен, 

іс-әрекетімен кейінгі толқынға үлгі болып жүргендеріне қуанамыз. Олардың әр қадамы, әр 

сөзі – құнды қазына, таусылмас байлық. Аман-есен  жүріңіздер, ағалар! Тойымыз тұғырлы 

болсын! 

 

 

 

 

 

Сагымбай Козыбаев, 

д.и.н, профессор 

КазНУ им. аль-Фараби 

 

КОРИФЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

В ноябре 1979 г. скончался Хаиржан Нургожинович Бекхожин. Год оставался до его 

70-летия. Последние пять лет его жизни мы проработали в одном коллективе, на одной 

кафедре, в старом здании КазГУ на факультете журналистики. Многим выпускникам этого 

времени хорошо известен «скворечник» над актовым залом старого КазГУ по улице Кирова 
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– бывшего в свое время зданием Совета Министров республики. В «скворечнике» было 

лишь несколько комнат для деканата, кафедр и кабинета печати. Хоть в тесноте, но каким-

то чудом мы все – и педагоги и студенты все умещались 

Мягким, добродушным, без грамма «зияндық» кому-либо, деликатным и чрезмерно 

скромным – таким в моей памяти остался облик Хаиржана Нургожиновича. А ведь он – 

один из первых, кто заложил первые кирпичи в основание как журналистского образования, 

так и журналистской науки. 

В 1949 г. он первым защитил кандидатскую диссертацию по проблемам печати, 

исследовав ласточку национальной прессы – «Дала уалаяты». В те времена путь в науку 

был усеян отнюдь не розами. 17 ноября 1951 г. орган ЦК Компартии Казахстана газета 

«Социалистік Қазақстан» незаслуженно подвергла критике диссертацию Х.Н. Бекхожина. 

Попало и брошюре Бейсенбая Кенжебаева «Из истории казахской печати». Тоталитаризм и 

имперские амбиции не прощали кому-либо собственного толкования прошлого, в данном 

случае – истории национальной прессы. 

Итак, 1949 г. С именем Х.Н. Бекхожина связана первая кандидатская диссертация. 

В 1965 г. Х.Н. Бекхожин защитил в Алма-Ате докторскую диссертацию по печати. 

Также первую в Казахстане в области журналистики. Но есть еще и другая особенность. 

Защитил по изданной в Казгосиздате своей монографии «Пути развития казахской печати. 

1860-1930 гг.» (Алма-Ата, 1964, на каз. языке). Автореферат в таких случаях носит название 

«Научный доклад». Это тоже прецедент в истории отечественной журналистики. Спустя 23 

года в 1988 г. автор этих строк повторил путь своего учителя, защитив в Москве докторскую 

диссертацию в форме научного доклада по совокупности опубликованных научных работ. 

Книга «Пути развития казахской печати» спустя годы была дополнена, переработана 

и лишь спустя два года после смерти Хаиржана Нургожиновича, в 1981 г. была издана на 

казахском языке под названием  «Очерк истории казахской печати (1860-1958)» (Алма-Ата: 

Мектеп, 1981). В те годы издать научный труд было более чем проблематично и, к 

сожалению, Хаиржану Нургожиновичу так и не удалось увидеть при жизни вторую 

монографию. 

В 1984 г. в издательстве «Мектеп» вышла книга автора этих строк на русском языке 

«Аудитория – весь Казахстан», впервые комплексно рассматривающая историю печати, 

радио и телевидения и по сей день служащая учебником для студентов. 

B 1988 г., после четырехлетнего пробивания в различных инстанциях, автору этих 

строк удалось издать в самом главном издательстве республики того времени – «Казахстан» 

– впервые на русском языке «Очерки истории журналистики Казахстана» (соавторы – Х.Н. 

Бекхожин, С.С. Матвиенко). 

Эти работы и положили начало комплексному изучению истории журналистики 

Казахстана. Итак, 1949 г. – кандидатская диссертация, 1965 г. – докторская диссертация 

Х.Н. Бекхожина. Для того времени 16 лет между двумя диссертациями – более чем обычное 

явление. Это сейчас для самопальных докторов наук норма – 3-4 года, что очень задевает 

честь людей, преданных науке и работающих в вузе. 

Придя в 1974 г. на работу в КазГУ, на факультет журналистики, я уже как коллега 

Хаиржана Нургожиновича по факультету, а затем и по кафедре истории журналистики, 

осмелился попросить у него для лекции его работы. С 1965 гг. прошло 10 лет, и я, честно 

говоря, не рассчитывал, что у Хаиржана Нургожиновича остались «Научный доклад…» 

(всего 200 экз.) и «Пути развития казахской печати» (2800 экземпляров – для того времени 

мизер). 

У Хаиржана Нургожиновича был мелкий и зачастую трудно-разбираемый почерк. 

Эти два его труда, работая над данной статьей, я нашел в своей библиотеке. Они получены 

в дар. На докладе по монографии Хаиржан Нургожинович написал просто: «Сагымбаю на 

добрую память. Автор». На книге, также по-русски: «Моему преемнику по преподаванию 

курса истории казахской журналистики, одному из лучших учеников дарю свою 

монографию». И дата – 25 апреля 1975 г.     
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Х.Н. Бекхожин – декан факультета, 28 лет заведующий кафедрой. Поскольку вся 

сознательная жизнь его была связана с журналистским образованием, с факультетом 

журналистики КазГУ – единственным в то время, считаем возможным воскресить вкратце 

некоторые вехи журфака КазНУ им.аль-Фараби. 

История журналистского образования в Казахстане ведет начало с 1934 г. – с КИЖа 

– Казахского института журналистики, готовившего первоначально редакторов для 

казахских и политотдельских газет (вскоре – и для русской печати). Первоначально 

обучение было трехлетнее, затем четырехлетнее. К чтению лекций были привлечены У. 

Балкашев (ректор), Сакен Сейфуллин, Сабит Муканов, Санжар Асфендияров, Маулен 

Балакаев, Бельгибай Шалабаев, Федор Жеребятьев, Сейдильда Тулешев, О. Орестов, М. 

Черепахов, правдист О. Окулов. Сколько выпускников было выпущено КИЖом – задача 

для будущих исследователей, по нашим данным – около 400. 

Новая веха – 1941-й год. С началом Великой Отечественной воины КИЖ был слит с 

КазГУ и первоначально носил статус факультета, а затем – с 1949 г. отделения 

филологического факультета. 

С 1941 по 1948 г.г. на факультете существовала лишь одна кафедра – теории и 

практики большевистской печати. 2 декабри 1948 г. была открыта вторая – истории 

журналистики. Первым ее заведующим и был назначен Хаиржан Нургожинович Бекхожин, 

до этого с мая 1945 г. декан факультета и одновременно по совместительству старший 

преподаватель кафедры теории и практики большевистской печати. Официальное 

назначение Х.Н. Бекхожина на должность заведующего кафедрой было оформлено 

приказом по КазГУ 27 марта 1950 г. На кафедру одновременно было возложено руковод-

ство университетской многотиражной газетой, а на Х.Н. Бекхожина – обязанность ее 

редактора на общественных началах. 

Итак, две кафедры. Кафедра теории и практики большевистской печати была 

предназначена для преподавания на русском языке - для русского отделения, а кафедра 

истории журналистики – дли ведения дисциплин на казахском языке. 

Попутно отмечу (сегодня никто не знает даже их фамилий), что на кафедре теории и 

практики большевистской печати работали в первые и последующие годы С.С. Матвиенко, 

О. Рачков, В. Платунова, Г. Курмангалиева, Д. Николич и другие. У истоков русского 

отделения стояли О. Орестов, М. Черепахов, Г. Окулов. 

В пятидесятые-шестидесятые годы кафедру русского отделения возглавлял в 

прошлом партийный работник доцент Александр Михайлович Гринберг, в последующие 

годы на этом посту его сменил доцент Северин Степанович Матвиенко. Пожалуй, это был 

наиболее интересный период в жизни научного коллектива: именно в пятидесятые годы 

определились научные интересы педагогов, составивших впоследствии ядро факультета, 

наметились связи с преподавателями факультетов и отделений журналистики страны. 

Этому в немалой степени способствовали научные конференции по проблемам публи-

цистики, проведенные в конце шестидесятых-начале семидесятых годов. 

В 1957 г. кафедра истории журналистики была переименована в кафедру казахской 

журналистики (заведующий – Х.Н. Бекхожин). С чем это было связано? 

Архивные документы свидетельствуют, что в 1957 г. ректорат КазГУ обратился с 

письмом в Министерство ВССО СССР с констатацией следующего: на отделении 

журналистики филологического факультета Казгосуниверситета существуют две кафедры: 

теории и практики большевистской печати (заведующий – Окулов) и истории 

журналистики (заведующий – Бекхожин). Первая обеспечивает преподавание всех 

журналистских дисциплин в русских группах, а вторая – в казахских группах. Таким 

образом, кафедра истории журналистики объединяла как бы не исторические дисциплины 

по журналистике, а весь комплекс журналистских дисциплин казахских групп. В связи с 

этим ректорат КазГУ просил переименовать означенные кафедры в кафедру русской 

журналистики и кафедру казахской журналистики филологического факультета. 
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В 1965 г. работу отделения журналистики филологического факультета проверяла 

комиссия ЦК КП Казахстана. Она пришла к заключению: для удовлетворения возросшей 

потребности в журналистских кадрах отделение журналистики филфака КазГУ преобра-

зовать в самостоятельный факультет; увеличить число набора с 25 до 50 человек на обоих 

отделениях; организовать кафедру радиовещания и телевидения (первый заведующий – 

Т.С. Амандосов, затем М.К. Барманкулов). Таким образом, отделение журналистики с 1966-

1967 учебного года стало самостоятельным факультетом. 

20 января 1975 г. ЦК КПСС принял Постановление «О мерах по улучшению 

подготовки и переподготовки журналистских кадров». Приказом республиканского 

Минвуза (9 сентября 1976 г.) была пересмотрена структура факультета журналистики 

КазГУ. На базе существовавших трех кафедр – казахской журналистики, русской 

журналистики, радиовещания и телевидения – были созданы кафедры: 

- теории и практики советской журналистики (первый заведующий – Т.К. Кожакеев, 

впоследствии – П.Т. Сопкин, вновь –Т.К. Кожакеев, Б.О. Жакып); 

- журналистского мастерства и редактирования (первый заведующий до кончины в 1991 г. 

– Т.С. Амандосов, впоследствии – Ю.А. Крикунов, Ш.И. Нургожина, Б.О. Жакып, К.О. 

Сак); 

- истории журналистики (заведующий после Х.Н. Бекхожина – С.С. Матвиенко, 

впоследствии – Ф.М. Оразаев, С.К. Козыбаев); 

- радиовещания и телевидения (заведующий после данной реорганизации – М.К. 

Барманкулов). 

1 января 1982 г. на базе кафедры истории журналистики были созданы еще две 

кафедры – собственно истории журналистики и истории партийно-советской журналистики 

(первый заведующий –М.Ж. Аргынбаев, проректор КазГУ, и.о. зав. кафедрой – С.К. 

Козыбаев). Кафедра истории партийно-советской журналистики существовала четыре года 

и была вновь слита с кафедрой истории журналистики. 

В апреле 1985 г. секретариат ЦК КП Казахстана, рассмотрев работу факультета 

журналистики, принял постановление, направленное на дальнейшее улучшение подготовки 

журналистских кадров (деканом факультета по направлению был назначен В.М. 

Козьменко). 

В ноябре 1985 г. была создана на факультете кафедра техники газетного дела и СМИ 

(вторая аналогичная в СССР после журфака МГУ), первый заведующий – С.К. Козыбаев. 

Реорганизация факультета продолжалась и в последующие годы. В 1992 г. на базе 

кафедры телевидения и радиовещания были созданы две самостоятельные кафедры: 

телевизионной журналистики (заведующий – М.К. Барманкулов), радиожурналистики 

(заведующий – Н.О. Омашев). 

В 1993 г. на базе кафедры техники газетного дела и СМИ была создана кафедра 

международной журналистики (первый заведующий – профессор С.К. Козыбаев, 

впоследствии – А.Ж. Шарипов, Г.Ж. Ибраева, Е.И.Дудинова). В мае 1996 г. состоялось 

открытие кафедры ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации (заведующие 

С.Х.Барлыбаева, Н.О. Омашев, Л.С.Ахметова). 

К 2000 г. семью существующими кафедрами факультета руководили опытные 

педагоги – питомцы, ученики, соратники Хаиржана Нургожиновича Бекхожина: кафедру 

истории журналистики возглавлял профессор С. К. Козыбаев, кафедру издательского дела 

и редактирования (бывшая кафедра журналистского мастерства и редактирования) – доцент 

К.О. Сак, кафедру периодической печати – доцент Б.О. Жакып, кафедру телевизионной 

журналистики – доцент Ш. И. Нургожина (после кончины в мае 2000 г. профессора М.К. 

Барманкулова), кафедру радиожурналистики – доцент Р.Ш. Бегимтаева, кафедру ЮНЕСКО 

по журналистике и коммуникации – профессор Н.О. Омашев, международной 

журналистики – профессор Г.Ж. Ибраева. 

В июне 2010 г. существующие кафедры, функционально выполнявшие по-прежнему 

традиционные направления, были названы следующим образом: кафедра истории 
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журналистики, одна из старейших в университете (1948г.) – в кафедру истории и теории 

массовых коммуникации. Заведующий – профессор С.К.Козыбаев. Кафедра издательского 

дела – в кафедру издательского дела и дизайн СМИ. Заведующий кафедрой – доцент 

С.М.Медеубек. Кафедра менеджмента СМИ и рекламы – в кафедру связи с 

общественностью и рекламы. Заведующий кафедрой – доцент А.В.Рожков. Кафедра 

периодической печати – в кафедру печати и Интернет-журналистики. Заведующий 

кафедрой – Ш.И.Нургожина. Кафедра международной журналистики. Заведующий 

кафедрой – Е.И. Дудинова. Телевизионной и радиожурналистики. Заведующий кафедрой – 

доцент А.А.Бейсенкулов, с 1 сентября 2010 года – доцент Г.С. Султанбаева. 

Факультет журналистики КазГУ, первым деканом которого был Х.Н. Бекхожин, не 

только старейший в республике, но и один из самых крупных в СНГ. 

В различные периоды факультет вслед за ним возглавляли Т.С. Амандосов, М.К. 

Дмитровский, Т.К. Кожакеев, В.М. Козьменко, М.К. Барманкулов, С.К. Козыбаев, Ю.А. 

Крикунов, Н.О. Омашев, Б.О.Жакып, Г.Ж.Ибраева. 

 

Смағұл Рахымбек, 

жазушы 

ЗЕРДЕ ЗЕРГЕРІ 

 

       Ұлттық баспасөзіміздің тарихы тым тереңде жатқан қазына. Бұны А.Е.Алекторовтың 

1900 жылы Қазан қаласында басылып шыққан «Указатель книг, журнальных и газетных 

статей и заметок о киргизах»-деген аса құнды ғылыми еңбегінен айқын көруге болады. 

Осында қазақ және орыс тілдерінде Қазан төңкерісіне дейін жарық көрген кітаптар, 

журналдар мен газеттер беттеріндегі еліміздің тарихы мен этнографиясы, өмір сүру 

машықтары жайындағы үш мыңға жуық түрлі хабарлардың қысқаша мазмұндары егжей-

тегжейлі жазылған екен. 

      Сол замандарда қазақ басылымдарының негізінен Петербургте, Қазан мен Омбыда және 

Ташкентте жарық көріп тұрғанын білеміз. Ұлтымыздың алғашқы баспасөз өнімдерін 

жарыққа шығаруда Қазан университетінің жанындағы Хусайынов пен Кәрімовтер 

баспаларының да көп еңбектер сіңіргенін байқауға болады. Бұл тұстар В.В. Радлов,Г.Н. 

Потанин, И.Н.Березин, Н.Пантусов, П.М.Мелиоранский, Н.И.Ильминский, А.Алекторов 

секілді орыс ғалымдарының қазақ халқының этнографиясын, тілі мен әдебиетін, тарихын 

зерттеуге ғылыми сараптамалар жасай отырып,кірісе бастаған уақыттары еді.Өз халқымыз 

перзенттерінен сол замандарда орыс әліпбиін пайдалана отырып, ұлттық баспасөз ісіне 

Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Әбубәкір Диваев сынды тұлғалар да белсене ат 

салысты. 

       Халқымыздың кемеңгерлік ойлау қабілетінің арқасында дүниеге келген асыл 

жауһарларымыз «Қозы Көрпеш-Баян сұлу», «Айман-Шолпан», «Қыз Жібек», «Біржан-Сара 

айтысы» жайында егжей-тегжейлі мақалалардың авторы болған Қазан университетінің 

профессоры Николай Катановтың еңбектері де қазақ баспасөзі тарихынан өз орынын 

алғаны анық. Аталмыш ғалымның қазақтың қиссалары мен хикаяттарына терең талдаулар 

жасаған мақалалары мен хабарлары сол заманғы газеттер мен журналдар беттерінде жиі 

жарияланып, ұлтымыздың алғашқы публицистеріне өнеге көрсеткенін ризазылықпен 

айтуымыз қажет. Шығыстанушы ғалымдар Н.Веселовский,В. Бартольд,П. Мелиоранский 

мен В.Радловтардың да ұлтымыздың тарихын, этнографиясын, мәдениетін зерттеуден 

туған мақалаларының қазақ баспасөзінің қалыптасуына игілікті ықпал жасағанын жадыдан 

шығармауымыз дұрыс шығар. 

Жасыратын не бар, тарихшы Қайыржан Бекхожин өз заманында қазақ баспасөзін зерттеуді 

қолға алғанда оның тарихы әлі толық зерделініп, бір жүйеге арна тартпаған еді. Осыған 

дейін тыңына түрен түспеген бұл жақтарға Тұрар Рысқұлов қана тұңғыш ат басын бұрып, 
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«Еңбекші қазақ» газетінің редакторы болып тұрған уағында,1926 жылы 17 майда 

«Баспасөздің мәнісі» атты мақала жазып, жариялаған болатын.1932 жылы жарық көрген 

«ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» кітабында Сәбит Мұқанов та қазақ баспасөзіне айтарлықтай 

талдау жасады. Сәл кейінірек бұл зерттеулерге Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Ысмайылов 

секілді қазақтың тілші ғалымдары қосылды. Бірақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан өмір 

сүре бастаған қазақ баспасөзі жайында сол жылдары ара –тұра ғана азды-көпті мағұлматтар, 

жеке мақалалар жарық көргені болмаса, салаға бел шешіп кірісушілер жоқтың қасы еді.  

Осындай кезде қазақ баспасөзі тарихына зерделі зерттеу жасауды қолына алған жас ғалым 

Қайыржан Бекхожиннің қадамы ерлікке пара-пар еді десек ақиқаттан онша алыс

 кетпесіміз анық. 

       Сондықтан болар, ғалымның зерттеу еңбектеріндегі қазақ баспасөзі жайындағы 

алғашқы байламдарын қабылдамаушылар, тіпті, оларынан саяси қателіктер іздеушілер де 

табылды.Сол жылдарғы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің органы 

«Социалистік Қазақстан» газеті 1951 жылдың 17 қарашасындағы санында «Қазақ 

баспасөзін зерттеудегі өрескел қателіктер» деген атпен көлемді мақала жариялап, жас 

ғалым Қайыржан Бекхожиннің «Дала уалаяты» газеті жайындағы 1949 жылы қорғаған 

кандидаттық диссертатциясын қатты сынға алды. Сол мақалада ғалым Бейсенбай 

Кенжебаевтың да 1950 жылы шыққан «Қазақ баспасөзінің тарихы» атты шағын 

кітабындағы байламдары да теріске шығарылды. Екі ғалым да қазақ баспасөзін зерттеу мен 

тануда асыра сілтеушілікке жол берген , яғни, революцияға дейінгі қазақ баспасөзінің сол 

кездегі қазақ қоғамының ағартушылық жолдағы ісіне қатысты рөлі тым жоғары бағаланған

 дегенге сайды сынға алушылар. 

       Осыған дейін елеулі еңбектерімен көзге түсе қоймаған, ғылым жолына енді кіріскен 

жас зерттеуші Қайыржан Бекхожинге аюдай ақырып тұрған партияның орталық 

басылымының бұл сыны оңайға түспегені анық-тын. Әлбетте, жігерсіз, жалтақ, қорқақ 

біреу болса, ендігі ретте әу баста таңдап алған сол тақырыбына бармас та еді. Бірақ, жас 

ғалым ол жылдарғы тұстастары Қажым Жұмалиев, Есмағамбет Ысмайылов секілді жүрек 

қалауы болған ғылыми бағытынан таймады. Неге десеңіз, қазақ баспасөзінің тарихы әлгінде 

айтқанымыздай, «түрен түспеген тың» болатын. Ізденген, еңбек жұмсап, тер төккен 

ғалымға берері көп, зерделетері мол-тұғын. Ең бастысы-бұл бағыттағы зерттеулер мәдени-

әдеби, рухани тіршілігі енді қалыптасып, жаңа заманға бейімделіп келе жатқан қазақ 

халқының болмысына өзінің ұлттық намысы мен жігерін, ерекше өмір танымдарын 

жоғалтып алмас үшін ауадай қажет болатын. Шаруашылығы мен тіршілігінің бүкіл 

салаларын ұйымдастырушы, жақсы қадамдарға-ілім мен білімге дем беруші, адастырмас 

жөн сілтеуші - ұлттық баспасөзін тану, зерделеу арқылы қазақ үшін өмір жолында 

адаспаудың мүмкіндіктері туатын. 

       Әлхисса, ғылымдағы бағыт-бағдарын мықтап белгілеп алған жас ғалым қазақ 

баспасөзінің тарихын зерттеуді Шоқан Уәлихановтың «Қазақтардағы шамандықтың 

қалдықтары», «Қырғыздар туралы», «Қазақтардың қонысы туралы» , «Оңтүстік сібірлік 

тайпалар тарихы жөнінде» атты көлемді мақалалары мен зерттеулерін зерделеуден, мұқият 

талдаулардан бастады. Қазақтың тұңғыш публицисті болған Шоқанның Жетісу мен Сыр 

бойы қазақтарының егіншілікпен айналысу арқылы отырықшылыққа бет алуының өзге 

өңірлердегі жұртқа ықпалы жайындағы насихатшылық мазмұндағы мақалаларының рөлін 

жан-жақты зерделей дәлелдеуі, әлгінде айтып өткеніміздей, партиялық газеттің сынына 

ұшырады. Әсіресе, Қайыржан Бекқожиннің өз зерттеулерінде Шоқан Уәлихановтың 

«Оңтүстік сібірлік тайпалар жөніндегі» мақаласында қазақтың революцияға дейінгі 

өмірінің тағылымды тұстарын ашып көрсеткенін айтуы - Ленин идеясымен ғана қаруланған 

кей ғалымдарға ұнамауына және одан белгілі байламдар жасауына себеп болғаны

 ақиқат. 

        Шоқан Уәлихановтың журналистикаға көзқарасы Н.Г. Чернышевскийдің, және 

«Современниктің» әсерімен қалыптасты. Ол сол журналды кадет корпусындағы 

достарымен бірге оқыды, жаздырып алып тұрды. Чернышевский секілді Шоқан да 
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журналистиканың қоғамдық-саяси маңызын, атқаратын ролін жоғары бағалады –деп, 

байламдар жасайды жас ғалым сол жылдары. 

        Қайыржан Бекхожин өзінің «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» аты соқталы 

еңбегінде Шоқанның «Абылай», «Жоңғар» очерктері жайында да зерделі пікірлер мен 

пайымдар жасайды. Аталған мақалалардың ұлы ғалымның 1861 жылы Лондонда ағылшын 

тілінде жарық көрген кітабында бар екенін және сол басылымның Британия музейінде 

сақтаулы тұрғанын баяндайды. Шоқанның осы еңбегі жайында жан-жақты, індете айтуына 

қарағанда, жас ғалымның сол кітаппен мейілінше таныстығын аңғару қиын емес. Ал,оны 

социализмнің мейманасы асып тұрған, капитализимнің «құты қашып тұрған» заманында 

жас ғалым Қайыржанның Британия музейінен қалай, қандай жолмен алдырғаны немесе 

кітаппен қалайша танысқаны бізге беймәлім. 

Ғұлама ғалым қазақ баспасөзінің жүріп өткен жолдарына қатысты сол заманғы 

зерттеулерінде демократиялық бағыттағы орыс журналистикасының қазақтың тұңғыш 

ағартушыларының бірі Ыбырай Алтынсариннің баспасөз ісіндегі қызметтеріне 

қаншалықты ықпалдары болғанын дәлелді баян етеді. 

1870-1880 жылдар аралықтарындағы Ыбырай Алтынсариннің «Оренбургский листок» 

газетіне жазған мақаларына зерделі зерттеулер жасаған Қайыржан Бекхожин оның әсіресе 

«Қыпшақ Сейітқұл» атты очеркінің қазақтарға егін салуды үйретудегі, отырықшылыққа 

үгіттеудегі ықпалын бөле-жара сөз етеді. Ыбырайдың «Таза бұлақ», «Киіз үй мен алғашқы 

үй» атты очерктерінің орыстың демократияшыл публицистикасының тамаша дәстүрлері 

тұрғысынан жазылғанын ашып айтады. Оларда да Ыбырайдың халықтың мүдделерін 

қозғағанын сөз етеді. 

          Алтынсариннің қазақтың тұңғыш журналистикасының іргетасын қалаған еңбектері 

«Оренбургский листок» газетінде молынан жарияланып тұрды-деген байламдар жасайды 

ғалым. Расында да, ұлы ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің заманында Қазан 

төңкерісіне дейін-ақ, данышпан Абаймен бірге ұлтымыздың реалистік бағыттағы жаңа 

жазба әдебиетінің іргетасын қалағаны ақиқат. Өз еңбектерінде Қайыржан Бекхожин да 

Шоқанды, Абай мен Ыбырайды қазақтың халықшыл, бұқарашыл публицисткасының 

негізін  қалаушылар деп бағалайды. 

         Ғалым Қайыржан Бекхожиннің зерделі зерттеулерінде қоғамның рухани өміріндегі 

ғылым мен өнердің қандай рол атқаратынына қатысты Абай көзқарастарының 

В.Белинскиийдің идеяларымен үндес екендігі де орынды айтылады. 

         Стиль мен мазмұн жағынан алғанда, Абайдың қара сөздері нағыз публицисткалық 

шығармалар-дейді ғалым. Абайдың «Дала уалаяты» секілді мерзімдік баспасөздерге жиі 

ат салысқаны, өзінің «Жаз», «Күлембайға» секілді өлеңдерін 1889 жылы сол газетке 

бастырғаны белгілі. 

         Қазақтың Абай,Шоқан, Ыбырай секілді ондаған ағартушылары өз ұлтының әдебиеті 

мен әдеби тілінің жаңа бағыттарын белгілеп, қоғамның және ғылыми ой-пікірлерінің 

негіздерін салумен бірге, қазақтың демократиялық публицистикасының да негізін қалады-

деп жазды ғалым. Қайыржан Бекхожин өз еңбектерінде. Демек, тек қана Қазан 

төңкерісінен кейін ғана қазақтың мәдениеті мен тілі, ғылымы мен ілімі демократиялық 

бағыт ұстанып, шын өркендей бастады деген кеңестік, большевиктік пайымның теріс 

екенін, негізсіздігін сол жылдардың өзінде ғалым Қайыржан Бекхожин батыл айта

 білген. 

        Ғалым Қайыржан Бекхожиннің қазақтың баспасөз саласын, оның тарихын зерттеуге 

арналған еңбектерінде 1870-1882 жылдар аралығында Ташкент қаласынан В.В.Бартольд, 

Н.Остроумов, Н.Северцев, Ш.Ибрагимовтардың белсене қатысуларымен жарық көріп 

тұрған «Түркістан уалаяты» газетіне ерекше орын беріледі. Ғалым аталған газеттің 

көптеген сандарын тапқанға және оларды ерінбей-жалықпай зерделегенге ұқсайды. 

        Газеттің Түркістан өлкесіне қарайтын Қызылорда, Шымкент, Әулиеата -Жамбыл, 

Алматы облыстарына кеңінен тарап тұрғанын, оны шығаруға Хасан Жанышев, Заманбек 

Шайқыәлібеков, Жүсіп Қазыбеков секілді қазақтың сол замандардағы оқыған, зиялы 
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адамдарының белсене ат салысқанын, басылымда орыстың әйгілі әдебиетішілері 

Крыловтың, Пушкиннің, Толстойдың шығармалары аударылып басылғанын  

тілге тиек етеді. Қазақ тілінде шығатын бұл газетті жұрттың қуана қарсы алғанын, тіпті, 

Семей жағында болған үлкен бір жиында қазақтардың газеттің номерлерін құмарта 

оқығандарын дәлелді айғақтармен баяндайды.  

        «Түркістан уалаяты» газеті сонымен қатар Ақмола, Қызылорда, Алматы, Қапал мен 

Қазалы, Қарқаралы мен Көкшетау, Омбы мен Семей және Түркістан өңірлеріне де тараған 

және осы аталған уездерде оны арнайы жаздырып алып оқитындар мен тілшілері болған. 

Газет өңірлердегі оқу-ағарту, әдебиет мәселерлеріне зор ықпалын тигізген-деп байлам 

жасайды ғалым. Аталған газетте тіпті «Ғылыми хабарлар» рубрикасы болған екен. Онда 

ғылым мен техника табыстары, жаратылыс құпиялары жайында кеңінен жазылып тұрған. 

Ғалымның қазақ баспасөзінің бірінші орыс революциясы қарсаңындағы өміріне арналған 

зерттеулері де құнды. Бұнда ол большевиктердің «Орал», «Трудовая жизнь», Орда мен 

Оралда шығып тұрған «Қазақстан», Тройцкіде басылған «Айқап» газеттерінің 

тіршіліктеріне, мазмұны мен бағыттарына егжей-тегжейлі тоқталады. 

       «Қазақстан» газетінің бұрынғы «Түркістан уалаяты » мен «Дала уалаяты» газеттерінен 

ерекшелігі оның патшаның отаршыл әкімшілігінің ресми органы болмағандықтарында. 

Оған қазақ халқының прогресшіл интелигенция өкілдері Бақытжан Қаратаев, Сейітқали 

Меңдешев секілді қоғам қайраткерлері ат салысты. «Қазақстан» газеті демократияшыл, 

ағартушылық бағытта болды-деп жазады өз еңбектерінде. Ғалым кейініректе докторлық 

диссертатциясына арқау болған «Садақ» қолжазба журналы, «Ешім даласы» газеті мен 

«Айна» журналы мен «Тіршілік» газеттері жайында да құнды деректер мен пайымдарды 

молынан ұсынады. 

       1918 жылы Рақымжан Дүйсенбаевтың редакторлығымен және Сәкен Сейфуллиннің 

идеялық, авторлық жетекшілігімен шыға бастаған «Тіршілік» газетінің Ақмола Совдепі 

құлағанша халыққа жасаған ағартушылық-үгітшілік ықпалдары ғалым еңбектерінде 

кеңінен сөз болады. Семейде басылған «Сарыарқа», Ордадан жарық көрген «Ұран», 

Ташкенттен тараған «Алаш», Торғайдан шыққан «Қазақ мұңы» газеттері мен «Жетісу 

еңбекшілерінің хабаршысы» басылымдарын парақтай зерттеудің арқасында ғалым сол 

замандардағы қазақ баспасөзінің беттері арқылы қоғамдық-саяси өмір шындықтарын 

тиянақты, әрі қызғылықты, дәлелді баяндайды. 

      Тарих ғылымының докторы, профессор Қайыржан Бекхожиннің қазақ баспасөзі 

тарихын зерттеулерінде азамат соғысы жылдарындағы жарық көрген «Мұқбір», «Көмек», 

«Достық жолы» газеттері мен «Мұғалім» секілді журналдардың қоғамның өмірін 

ұйымдастырудағы ролдері айқын айтылады. Қазақстан баспасөзінің халық шаруашылығын 

қалыпқа келтірудегі еңбектері де ғалымның зерттеулерінде іргелі орындарға ие. Бұл 

тұстарда «Қызыл қазақ», «Еңбекші қазақ» , «Бостандық туы», «Ауыл», «Ерік», «Кедей тілі», 

«Ақ жол», «Шолпан», «Темірқазық», «Таң» секілді қазақ басылымдарына зерделі

 шолулар жасалады. 

       Ғалымның партия-совет баспасөзіне және олардың социализм негіздерін қаласу 

жолындағы қызметтеріне тоқталмай кетуі мүмкін емесі белгілі әрине. Дегенмен, бұл 

кезеңдердегі қазақ баспасөздерінде ұлттық мұраттардың, еркіндік идеяларының астарлы 

болса да, көрініс беріп отырғандығына ғалым өз еңбектерінде меңзеу мен емеуірін арқылы 

болса да тоқталуы қызықтырады. Оған дәлел ретінде «Еңбекші қазақ», «Жұмысшы» секілді 

газеттерде жарияланған Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, Жақан 

Сыздықов, Қалмақан Әбдіқадыровтар сынды қарымды қаламгерлердің қазақ халқының 

арман-мұраттарын, көксеген мақсаттарын толғаған мақалаларынан үзінділер келтіре келе, 

айтылған астарлы ойлардың қатпарларын астарлы ойлары арқылы аса бір шеберлікпен 

ашқандай болады. Сол жылдары шаңырақтарын көтерген «Жаңа әдебиет», «Жаңа мектеп» 

журналдарының атаулары мен мазмұндарынан да ғалым ұлтының мақсаттарына қатысты 

ойларды теңіз түбінен маржан тергендей сүзіп алуға талпынады. 

        Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ публицисткасы патриотизм мен отаншылдықтың 
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тамаша үлгісін көрсетті-деп жазады ғалым. Майданда қазақ тілінде шығып тұрған 8-ші 

гвардиялық дивизияның - «Отан». Оңтүстік майданның - «Майдан правдасы», Батыс 

майданның - «Қызыл әскер правдасы», Прибалтика майданының- «Жауға қарсы аттан» 

газеттері жайында, оларда жарияланған материалдардағы қазақ жауынгерлерінің ерліктері 

қақындағы Қасым Шәріпов, Әбу Сәрсенбаев, Жұбан Молдағалиев, Мұзафар Әлімбаев, 

Қалижан Бекхожин, Әзілхан Нұршайықов, Әнуар Ипмағамбетов секілді майдангер 

публицисттердің туындыларын терең ғұламалық зердемен талдайды. 

        Қысқасы, профессор өз еңбектерінде сонау есте жоқ ескі замандардағы Күлтегін, 

Тоныкөк, Білге қаған мұраларынан бастау алатын, «қара қылды қақ жаратын» қазақ 

шешіндік өнерінің заңды жалғасы – қазақ публицистикасының қадірі мен қасиеттерін өзі 

өмір сүрген тұстағы замана төрі биіктерінен мүмкіндігінше ақиқат айнасына түсіре, 

толғай  алды.  

         Қазақстан журналисткасының тарихын зерделеуде тұңғыш әрі сүбелі, құтты қадамдар 

жасап, тума публицистикамыздың тілін алғаш зерттеген тарих ғылымының докторы, 

профессор Қайыржан Бекхожиннің аталмыш салада сүбелі еңбектерін қалдырған 

профессор Бейсенбай Кенжебаев, Темірбек Қожакеев, қоғам қайраткері Саттар Имашев, 

сыншы Шериаздан Елеукеновтер сынды ұлтымыздың санасы мен рухына, оның жұлдыздай 

жарқырай түсуіне игі ықпал еткені талассыз. 

Бір сөзбен түйіндер болсақ, туғанына 100 жыл толып отырған ұлтымыздың біртуар 

перзенті, тарих ғылымының докторы, профессор Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің 

өзінің алдыңғы толқын ағалары Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан 

Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Мұқанов және тағы да басқа ұлы перзенттеріміз секілді 

мәдениетіміз бен руханиятымыздың төрінде талассыз өз орыны барлығына ешкімнің күмән 

келтірмесі айдан анық. /BAG.kz алынды/ 

 

 

                                                       Тұрсын Жұртбай,  

«Отырар» ктіпханасының директоры,  

ф.ғ.д., профессор 

 

ТАҒЫЛЫМ МЕН АМАНАТ 

 

Адамның ғұмырында, Абай айтқандай, өзіңе-өзің есеп беретін нысаналы тұстар 

болады. «Ар ұялар іс қылмас адам зерек» (тағы да Абай) дегенді еске алып, «жүрегіңе 

үңіліп», жан қыртысын ашуға ұмтыласың. Сонда кей ісіңе сүйініп, кей қылығыңа күйініп, 

өткен өмірдің көбіне өкініп, азына қанағат тұтатының бар. Мүшел жылдың табалдырығын 

аттап, қырық жыл бойы сананы сарғайтқан «Ұраным – Алаш!..» атты үш томдықтың соңғы 

нүктесі қойылған соң, өзімді ұзақ бәйгеден кейін бойын суытқан жүйріктей сезіндім. Сонда 

барып: осы бір аңсарлы да азапты, бодандық пен бостандықтың басыбайлы да тәуелсіз 

сезімдері жүйкені жүйкелей өрген жолға қашан, қалай және кімдердің ықпалымен түсіп 

кеттім, қаламгерлік мақсатпен іздеп тапқан тақырыбым ба, жоқ, кездейсоқ қызығудан туды 

25е, әлде тумысыма біткен заңдылық бар 25е – деген сауалдарға жауап іздедім. Қазіргі 

жеткен жерімді межелесем,  өмірдің өзге олжасын білмеймін, әйтеуір ұстаздан жолым 

болыпты. Солардың рухани демеуі мен үнсіз қақпайы арқылы қазіргі таңдаған мақсат 

соқпағына түсіп, тағылымын алып, аманатын арқалап өмір сүріппін. Көркем сөздің дәмін 

тұщытып, он үш жасымда  санама ой салған мектептегі ұстазым Жәңгір Исайынқызынан 

бастап, «біздің сүйікті де сүйкімді профессорымыз» Хайыржан Бекхожинге және өмір 

ұстаздарына тікелей қарыздар екенмін. Сондай адал да аяулы жандар болмаса, қаншама 

таланттың көзі ашылмай, жолынан жаңылып қалар еді. Қалайда олар туралы ойланып 

барып, қолға қалам аламын.  

Деп жүргенде кітап сөресінен ғалым Ғалия Майкөтованың «Хайыржан Бекхожин – 

журналист, публицист» деген кітабі кездейсоқ көзіме түсіп, парақтап қалғанымда  … үстіме 
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суық су құйып  жібергендей болды. Сөйтсем, қазақ журналистикасының «ақ бас бурасы», 

журналистика кафедрасының тұңғыш меңгерушісі, журналистика факультетінің тұңғыш 

деканы, журналистика саласынан қорғаған алғашқы ғылым кандидаты, тұңғыш ғылым 

докторы, тұңғыш профессор, өрімдей өріп жүрген қаламгерлердің ұстаздарының 

ұстаздарының ұстазы (иә, қазір  ол тәрбиелеген төртінші толқын  қалам қызметінде, 

мысалы: Бекхожиннің шәкірттері – Т.Амандосов, Т.Қожакеев, Ә.Ыдырысов, С.Байжанов, 

олардың шәкірті – Р.Нұрғали, А.Сейдімбек, Ә.Мархабаев, Қ.Сұлтанов, олардың шәкірттері 

– А.Сәдуақасов, Т.Жұртбай, Ж.Кенжалин, С.Әбдірахман, Е.Байжанов, олардың балалары – 

бүгінгі  журналистер – Абай, Дастан, Сұңқар) Хайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің 

туғанына өткен жылдың желтоқсан айының аяғында 100 (жүз!) жыл толыпты! Бәлкім 

қарбалас күндердің қарсаңы болғандықтан ба, шәкірттерінің шәкірттері сол күнді бейғам 

өткізіп алыпты. Ұстаздың аманатын арқалаған бір шәкірті ретінде, қолыма асығыстау қалам 

алып, мыңның ұстазы болған бір тұлғаны, ұмытылмайтын есімді еске сала кеткім келді 

және сол ұстаздың: «Қазір үндеме. Күндері туады. Сонда дайын бол», – деген өсиетті қатаң 

аманатын құпиялау күйде орындаумен жүргенде, оның өзінің бейнесін  қалтарыста 

қалдырып алғаныма өкінемін. Сондықтан да, Әлихан Бөкейханов пен Ахмет 

Байтұрсыновтың тағылымын көріп, аманатын тәуелсіз күнге жеткізген «біздің сүйікті ақ 

бас бурамыздың» (Несіпбек қойған ерке есім) әруағы алдына кішірейе отырып,  жалпы, 

қиын заман, қилы кезеңге қарамастан алаш идеясын бойында ұстап, құпия түрде ұрпақтарға 

жеткізген профессор Хайыржан Бекхожиннің алдына мені жетектеп әкелген ұстаздардың 

аманаты туралы пікірді алаш идеясы және дәстүрлі тағылым жалғастығы төңірегіндегі 

нақты естелікке ұйытқанды жөн көрдім.  

Сонымен, Алаш тақырыбына кездейсоқ келмеппін, оған белгілі бір тұлғалардың, 

соның ішінде тікелей ықпалы болыпты. Олар мені жасымнан алашшыл етіп тәрбиелепті. 

Бұл  аңсар әкемнің әңгімесінен  басталыпыты.  Әкем  Құдакелді  1931-32  жылдары  осы  

алаштың шырғалаңына ұшыраған адам.    Сол  кісі жарықтық:  «Ақаң ба,  Ақаң,  әкеміз-

ғой» – деп айтып  отырушы  еді. Басқаны,  жамандап  жатсаң  үндемейтін, ал біреу  Ахмет  

Байтұрсыновтың  атын атап жағымсыздау сөз айтса сыпырта жөнелетін. Содан    кейін: 

«Қинамайды  атқаны,  қинамайды түрмесіне  жапқаны.  Қинайды  тек  өз  итіңнің  

балағыңнан   қапқаны» – деген  өлеңін  айтатын.  

Бала кезімнен сөзге деген ынта-жігерімнің барын сезетінмін. Оған қоса мектептегі 

әдебиет пәнінің мұғалімі Жәңгір Исайынқызы көркем шығарманы мәнерлеп түсіндірген 

кезде, шыбынның  ызыңы  ғана  естілетін. Керемет шешен. Шығарманы  оқымасаң да  

оқығандай   әсер алатынсың. Ал «Абай жолын» түсіндіргенде әр образдың ішіне кіріп, өзін 

сол талдаған кейіпкерінің орнына қойып, жеріне жете талдайтын. Абайдың бейнесіне оның 

сөздерін кіріктіріп отыратын. Құнанбай образына келгенде тіпті жанып кететін, бір 

сабақтан бір сабақ қызықты өтіп, эпос оқығандай әсер беретін. Бір күні балалық ғашық сезім 

туралы «Қош, махаббат» деген шығарма жаздым. Мұғалім: «Мынау өз басыңнан өткен 

секілді-ғой» – деді. Келесі сабақта сол шығарма талқыға салынды. Балалық сезімімді өзгеге 

жария етпеген балауыз шақта, ұстазым  менен болашақта жазушы шығатынын кесіп айтты 

(Айтпақшы, менің сол мектепте жазған екі әңгімем 1967-1968 жылдары «Қазақстан 

әйелдері» журналында Т.Құдакелдин деген атпен жарияланды. Алғашқы қаламқыны да 

сонда алдым). Сөйтіп, ұстазымның ықпалымен «Абай жолын» 5 класта бірінші 26еет, 7 

класта екінші 26еет қайта оқып шықтым.   

Қысқасы, біздің  ауылда  Абайды  білмесең,    Әуезовті  білмесең,  адам  емессің. 

Осындай қызды-қыздымен бірде  «Абай  жолындағы»  жағымсыз кейіпкер  Әзімхан  

жөнінде  еркін шығарма  жаздым.  Әзімханның өз сөзіне, атқамінерлердің мінездемесіне 

қарағанда, ол бүкіл  қазақтың  қамын  ойлайды.  Ал авторлық  мәтінде және Абайға сөз 

ауысқанда, оны кекете жөнеледі.  Бұл  қалай?  Әуезов: «Әзімхан  образын  дұрыс  жазбаған  

ба, бұл  кім?»,– деп  әдебиет үйірмесін жүргізетін Ақылима мұғалімге сұрақ  қоймаймын   

ба? Ол кісі дүрсе қоя берді. Шындығында да, Әуезовке күдіктене қарайтын мен кіммін? 

Жасып қалдым. Талқығы қатысып отырған сынып жеткекшісі,  Жәңгір  мұғалімнің  
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жолдасы, математикадан  сабақ  беретін Төкен  Ғабдуллин  ағай оңашалап:  «Ол  туралы  

білгің келсе сен  Сәкен  Сейфуллиннің  «Тар жол,  тайғақ  кешуін»  оқы. Содан  Әзімханды  

тауып аласың»,–  деді. Сонымен, Сәкеннің  кітабын  оқып  кеп  жіберсем,   жаңағы  Әзімхан  

– Әлихан  Бөкейханов  болып  шықты.   Енді «Тар  жол,  тайғақ  кешу»  жөнінде   шығарма  

жаздым.  «Сейфуллин алашты  дұрыс  көрсетпеген, Әлихан  қазақтың  қамын  ойлаған  

азамат.  Демек  Әуезов  өз  кітабында  Әзімхан  образын  дұрыс  бермеген»,– деп  мысал да 

келтірдім. Әлгіні  класс, одан мектеп үйірмесі болып  талқылады.  Жәңгір мұғалім 

демалысқа кеткен. Орынындағы апайға бұл көзқарас жақпады. Ақыры   осындай  шығарма  

жазғаным  үшін,  ата-аналар  жиналысына  салып, соның шешімімен: «Әзімхан бейнесі 

арқылы Әлиханды  дәріптеді»,– деп  шешім қабылдап, мені мектептен  шығарып  жіберді. 

Мектеп директоры Серікқазы Мейірханов пен Жәңгір мұғалім демалыстан қайтып келген 

соң бәрі де қалпына келтірілді. Енді Сәбит  Мұқановтың  «Өмір  мектебін»  оқытты.  Онда  

да:   «Мағжан   оңбаған,  буржуазияның жыршысы,  бірақ Мағжан  мені  Омбыға  алып келіп  

оқуға  түсірді,  қасына  алып  27еет, костюмін  киюге берді. Мағжан    махаббат  өлеңдерін  

ғана жазатын ақын еді, күйдім-сүйдім  деген  өлеңдерін  оқитын,  мен   жасампаз  қоғам  

жайлы, таптық    өлеңдерімді  оқимын.  «Сен  тап, тап!»  деп    тақылдама дейтін»,– деп 

жазады.  Былай  қарасаң,  Мағжанды  жамандап  отырған сияқты, бірақ арасында оның 

жасаған  жақсылығын да  жоққа  шығармайды.  Осыдан-ақ алаш  ұлдарының  жаман  

болмағанын,  қайта  еліне  қамқор  болғанын  түйсіндім. Ырғызбайдың тұқымы Сирақбай 

Досмағамбетов ақсақал Шәкәрімнің дастандарын көшіртіп қоятын. Соның әсерімен «Еңлік 

–Кебек» трагедиясына қатысты тура осындай күйді басымнан қайыра кешірген соң және 

университетке бірінші жылы емтихан тапсырғанда да осы тақырыпта арандап 

қалғандықтан да, әдебиет пен алаш идеясының астарлы ағысын түсіне бастадым.  

Алаш идеясы туралы аңсарлы тылсым осылай басталыпты. Орайы келгенде айта 

кетейін, ұзақ жылдар бойы Жәңгір апайдың үнсіз сіңірген сол тәлімінің сырын дәп баса 

алмай жүрдім. Өткен жыл Семейге барғанда ұстазымды тауып алып, сексеннің орталап 

қалған апайыммен  өткен  күндерді еске алып,  көз жасымызды бір  сығып  алған соң, 

Әзімхан бейнесінің астарын сұрадым. Сонда ұстазым: «Бізге әдебиет пәнінен Ғалиакпар 

Төребаев дәріс берді: өзің сенбеген көркем шындықты қабылдама, шығарманы өзің қалай 

сезінесің, солай сендіре талда. Сонда шындық ашылады – деп миымызға сіңіріп, сабақты 

спектакль қойылып  жатқан сақнаға айналдырып жіберетін. Сол адамның әсері», – дегенде 

ғана, маған аңсарлы алаш идеясының түп тамыры «Алашорданың» тікелей өзіне 

апаратынын бір-ақ білдім. Өйткені, Ғалиакпар Төребаев – Ахмет Байтұрсыновтан, 

Міржақып Дулатовтан, Жүсіпбек Аймауытовтан дәріс алған, Қаныш Сәтбаевпен, Мұхтар 

Әуезовпен бірге «Ес-аймақ» ойын-сауық отауын құрысқан, алашшыл жастардың «Талап» 

ұйымының мүшесі болатын. Сол тағылым сүзіліп барып, ұстаздырдың ықпалымен қиян 

шеттегі ауылдың қиянпұрыс бөзөкпесінің санасына дән сепкенін қараңызшы. 

Қош, сонымен мектепті осындай қиқыматпен бітіріп, алғашқы жылы тағы да сол 

алаштың кесірінен оқуға түсе алмай (ол өзі дербес әңгіме), келер жылы ҚазМҰУ-дың 

журналистика факультетінің табалдырығын аттадым.   Сол жылы, яғни, алдыңғы 1968 

жылы қабылдау емтиханы кезінде пара алған бір топ оқытушы сотталған екен. Тамыр-

таныстықтың тамыры кесіліп тұрған сәтте біз секілді тұрмысы жүдеу жанұялардан шыққан 

Жүрсін Ерманов, Несіпбек Айтов, Жанболат Әупбаев, Айтуған Шәйімов, Нұрқасым 

Әмірғалиев, Құрманғазы Бексайынов, Есен Сафуанов, Асқар Егеубаев, Төлеген Берішбаев, 

Намазалы Омашев, Қосылған Әбжанов сияқты көгенкөздер оқуға түсті. Әуелі ақын болғым 

келді (Алғашқы екі кітабым да өлеңдер жинағы). Бірақ менің бетімді ұстаздарым сол кездің 

өзінде басқа жаққа бұрып жіберіпті.  

Университетте курстың тең жартысы: «Тарихымызды білгіміз келеді»,– деген 

желеумен шет тілі пәні ретінде араб тілін оқыдық. Айтуған Шәйімов, Мұратқан Қаниев, 

Құрманғазы Бексайынов, Дәуітәлі Стамбеков, Жүрсін Ерманов, Нұрқасым Әмірғалиев, 

Несіпбек Айтов, Жанболат Әуіпбаев қатарлы курстастар ұлттық кітапхананың сирек қорлар 

бөлімінде «Айқап» пен «Қазақ», «Сарыарқа», «Алаш», «Ақ жол», «Қазақ тілі», «Сана», 
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«Әйел теңдігі», «Құс жолы» басылымдары мен сол жылдары шыққан сирек кітаптарды 

алдырып оқитынбыз. Кейін бұлардың біразы сырт тартып кетті. Тек Құрманғазы ғана «Ақ 

жол» газетіндегі публицистика» деген тақырыпта дипломдық жұмыс қорғады. 

Ал біздің ынтамыз үдей түсті. Ұстазымыз Рымғали Нұрғалиев С.Бегалиннің, 

С.Машақовтың, Ж.Елебековтің үйіндегі М.Дулатовтың «Оян, қазақ», Ж.Аймауытовтың 

«Жан жүйесі», Мағжанның «Өлеңдері» сияқты кітаптарды алып келіп, үйінен шығармай 

оқытты. Қазақ баспасөзінің тарихынан бізге қазақ журналистикасының «ақ бас бурасы», 

кафедра меңгерушісі профессор Хайыржан Бекхожин дәріс берді. Мінезі жұмсақ, аяғын 

баппен басатын, тамағы бүлкілдеп барып дауысы шығатын, көзілдірігі көзінен түспейтін, 

қарапайым нағыз профессордың өзі. Кітапхананың сирек қорын жағалап жүргендіктен бе, 

бізді іш тартатын сияқты көрінетін. Туған бауыры Қалижан Бекхожиннің «Жеті дастан» 

атты жинағындағы соңғы сөзінде ерекше ілтипатпен атап, жасынан оқу қуған ағасын 

мақтай еске алатын тұсын малданып, өзімізше жас ақынсынып, жұқалап қана еркелеп 

қоятынбыз. Жылдың аяғында, менің «Айқап» журналындағы публицистика» атты курстық 

жұмысымды өзіме айтпастан студенттердің республикалық олимпиадасына ұсынып, орын 

алып беріпті. Марапатынан көрі он сом сыйақысына курстың жартысын түстендіргендегі 

алған абыройым әлі естен кетпейді.  

Сөйтсек, аяулы ұстазымыз бізге «ен салып» жүр екен. Күзде, дәлірек айтсам қазан 

айының ортасында шақырып алып: «Әй бала, сен айтқанды тыңдайсың ба. Өзің маған 

шәкірт болғың келе ме? Өлеңді Сырбай мен Қалижан да жазады» – деді. «О, не дегеніңіз», 

– деймін. «Мен саған бір сыр айтамын. Келіссең де, келіспесең де тісіңнен шығармайсың. 

Мен ұзақ жылдар бойы өзіме сенімді шәкірт іздеп жүр едім. Уақыт келіп қалды, көзім саған 

түсіп тұр. Менің айтқанымды істейсің бе?». «Істеймін», – дедім. «Онда үш шартым бар: 

бірінші – осы айтылған сөз осы жерде қалады, екінші – тура менің айтқан тапсырмамды 

ғана орындайсың, үшінші – одан алған біліміңді, оның нәтижесін қашан сол мәселе 

анықталғанша ешкімге, ешқашанда  білдірмейсің»,– деді. Уәде бердім. «Жоқ, дұрыстап 

ойлан. Алашты білесің ғой? Сол туралы»,– деді. «Әрине, білемін». «Менің саған тапсырмам 

мынау. Мен ғана емес, бүкіл қазақ қарыздар Ахаң – Ахмет, Жахаң – Міржақып, Әлихан 

секілді аяулы азаматтар менің ұстаздарым болған еді. Солардың парызын өтейін деп әр 

жылдары екі шәкірт дайындап едім. Біреуінен ештеңе шықпады. Екіншісі ауылға кетіп 

қалды (Сөйтсек ол қазіргі белгілі деректанушы профессор Зарқын Тайшыбай ағамыз екен). 

Енді саған таңдауым түсіп тұр. Мен саған олардың еңбектерімен қайдан, қалай танысудың 

жолын көрсетемін. Күндердің бір күнінде ол кісілердің де заманы туады, сол шақта сен 

дайын болуың керек. Оқып болғаннан кейін өзіме емтихан тапсырасың»,– деді. Өрекпіген 

жүрегімізді басып үлгергенше деканымыз Тауман Амандосовтың алдына алып барды: 

«Тауман, мына баланы білесіңбе?», «Білеміз. Тура айтыңызшы, бұл Жұртбаевқа не керек 

өзі. Жатақхана жоқ», «Әй, білесің бе дедім ғой, – деп қолындағы таяғын көтере берді. – Бұл 

енді менің шәкіртім болады», «Сол ма. Ойбай, болды. Ей, Жұртбаев, енді қайда кетсең онда 

кет. Қыздар, мына Жұртбаевта жұмыстарың болмасын. Болды, Хайреке, болды, 

таяғыңызды түсіріңізші» – деді жарқылдай күліп. Содан кейін келесі есікке кірді. 

Орындықта отырған әйгілі Темірбек Қожакеев ыңырана қозғала беріп еді, Хайрекең: «Ей, 

Темірбек! Мына баланы білесің бе?», – деді, «Білсек қайтеді екен, студенттерді өздеріңіз 

профессор басыңызбен сүйреп жүріп жаман үйретесіз. Содан кейін оқу оңа ма?», «Білесің 

бе?», – тағы да таяғын көтеріп Темкеңнің столының үстіне жақындата берді, – «Қойдық 

ойбай, Хайреке. Сіз қалжыңдап тұр ма десем? Не керек, ей, өзің айтсаңшы», «Бұл – бүгіннен 
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бастап менің шәкіртім. Жұмысың болмасын», «А, солай ма? Сонда сабақ беруге қақымыз 

бар ма, жоқ па?», «Жұмысың болмасын», «Болды, болды. Әй, Жұртбаев көзіме көрінбе, сен 

үшін сабаққа профессор Бекхожин қатысып, профессор Бекхожин емтихан тапсыратын 

болды ғой. Айтқаныңыз болсын, Хайреке»,– деп шығарып салды. Енді бұрыла бергенімде 

таяғымен арқамды нұқып, алдыма түс дегендей белгі берді. Желкелегендей болып 

университеттің сол кездегі ректоры Өмірбек Жолдасбековке алып барды. Хатшы қыз 

хабарлап үлгергенше Өмкеңнің өзі қарсы шығып, қауқылдаса қарсы алып, жөн сұраса кетті. 

Состиып мен тұрмын. Бір кезде Хайрекең: «Өмірбек! Мынау әнеу күні саған айтқан бала...», 

– дегенше болған жоқ, ректор хатшы қызын шақырып, табан астында ұлттық кітапхананың 

сирек қорына ілеспе хат жаздырып,  қолын қойып берді. Шыққан соң таяғымен санын 

қақты. Қасымда жүр дегені. Темір қақпанға түскенімді сонда бір-ақ білдім. Университеттен 

шығып, Күләштің көшесін өрлеп, сылбыр жүрісті ұстазымнан не озып кете алмай, не қашып 

кете алмай, сағат жүріп Абай даңғылындағы ұлттық кітапханаға жеттік-ау. Жаңа 

ғимараттың дәлізінде ақ алмастай өткір, сөзі өктем, шешен де еркін сөйлейтін етженді бір 

әйел қарсы алды. Екеуі кездескен беттен «Үй, ақбас! Әй, келіншек!» – деген сықылды 

тосаңдау сөздерді емін-еркін қолдана сөйлесті. Мені ұмытып кеткен сияқты. Хайрекеңнің, 

биязы ұстазымның мұндай қалжыға шеберлігін кім білген. Таңданып, қысылып, оңашалау 

барып тұрдым. Бір кезде таяқ көтерілді. Қасына жетіп бардым. «Мынау әлгі мен айтқан 

бала...» – дей бергенде: «Үй, кәрі сайтан, бағанадан бері неге айтпайсың. Тосып қалды ғой. 

Бәсе, ресторанға шақырғалы келді ме десем. Сендей сараңнан не шығады дейсің. Балам, сен 

анау есіктен басыңды қылтитып көрсетесің де, сирек қорға барып отырасың. Мен керек 

кітаптарды өзім апарып беремін, өзі алып кетемін. Бара бер», – деді. Сөйтіп, сирек қорда 

емес, арнайы құпия қорда істейтін Сәуле Мұсатайқызы Ақынжанова апаймен «ақ бас бура» 

мені осылай таныстырды.  Сәуле апай – қазақтың алғашқы этнограф-ғалымы, Хайрекеңнің 

құрдасы марқұм Едіге Масановтың жары, ежелден әзіл-қалжыңы жарасқан жандар екен, 

ғалым Нұрболат Масановтың анасы. Сөйтсем, алдын-ала ректормен де, апаймен де келісіп 

қойып, архивте еркін отырсын деп Таукең мен Темкеңнен бостандық алып беріп, өзінше 

мені еркінсіткені екен. 

Сөйтіп архивте алаш азаматтарының деректерін іздестіріп, көшірме жасап, көп 

күндерді өткіздік. Апайдың арқасында кітапханада сақталған деректердің негізімен 

танысып шықтым.  Тоғыз айдан кейін Сәуле апай: «Ал, балам! Мендегі материалдар 

осыменен бітті. Ана ақбасқа сәлем айт, рахметін дұрыстап айтсын», – деді күліп. 

Оқығандарымды тағы бір апта қайталап алып Хайрекеңе осы сәлемді жеткіздім. Опера 

театрының  Күләш атындағы көше жағындағы кафеге ертіп барып,  ұстазымның өзі емтихан 

алып:«Енді мұны ұмытып, есіңнен шығар. Олардың заманы келеді. Біз көрерміз, көрмеспіз, 

бірақ сол кезде сен дайын бол»,– деп, өзі мұз салынған шампан ішіп, маған лимонад пен 

балмұздақ әперіп отырып батасын беріп еді жарықтық. Кітапханада өткізген сол күндерім 

өмірдегі үлкен олжамның бірі болды. 

Содан, жиған білім бойға сыймай, уәдені ұмытып, жазушылар одағындағы Мұхтар 

Мағауинге барып, алаштанудан дәріс оқығым кеп кеткені. Тыңдап болып, бар болғаны: 

«Жалпы бағытың дұрыс екен» – дегенде қоңылтақсып-ақ қалдым. Соны білгендей алаштың 

арғы тегінен бастап өзіне тән мақтанышпен ытырыла жөнелгенде, шаң қауып қалдым. Бұл 

білгенім, кіріспе емес, жай ғана бағыт алу екенін түсіндім. Енді түбегейлеп отырмасам да, 

аптасына бір-екі рет кітапхананың сирек қорына бас сұғып тұрдым. Көңілім – ғылымда 

емес, өлеңде еді.  

Жылжып соңғы курс та келді. Хайрекеңмен сәлем дұрыс, ішкі ұғыныс бар. Таукең мен 

Темкеңнің менде «жұмысы» жоқ. Диплом жетекшімнің берген тәліміне сай болсын, 

көңілінен шықсын деп, тақырыпты қиындатып алдым. Содан диплом қорғауға он күн 
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қалғанда кафедраға бардым. Хайрекең жалғыз отыр екен. Сәлемді алды. Ешнәрсе қаперінде 

жоқ. Мен болсам диплом жұмысын жазып бітіріп, Несіпбектің жұбайы Манатқа машинкаға 

бастыруға беріп қойғамын. Жетекші оқып, пікір жазып, қол қоюы керек қой енді. Сәл 

қитығыңқырап: «Түк сұрамайсыз ба? Кетемін онда», – дедім. Басын көтеріп алды: «А, 

дипломды не істеп жатырсың?», «Жазып, тасқа бастыруға беріп қойдым», «Жетекшің 

кім?». Ал керек болса! «Тарих ғылымдарының докторы, қазақ журналистикасы тарихы 

кафедрасының меңгерушісі, профессор Хайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин», «А, солай ма? 

Дұрыс екен. Тақырыбың қандай еді?», – деп аңырып қалды, «Қазақ» газетіндегі 

публицистика», «Не, не, не дейсің?»,– деп иегі кемсеңдеп, жанары жарқылдай от шашып, 

қолын таяғына апара бергенде, зытып бердім. Есікті жауып үлгергенімде сарт ете қалған 

таяқтың үні мен «Подлец – сатқын!» – деген сөз қоса жетті. Соңғы сөз жаныма қатты батты. 

Расында да, тақырыпты жетекшінің өзімен неге келіспегенмін, оның үстіне «ешкімге тіс 

жармаймын» деген уағданы бұзып тұрмын. Қорғауға он-ақ күн қалды. Енді не істеймін 

деген оймен есіктің жақтауына ілінулі тұрған хабарландыруға көзім түсті. Күзде берілген 

диплом тақырыптыры. Қолым: «Сырбай Мәуленов – публцист» деген жазудың үстінде тұр 

екен. Еш белгі жоқ. Дипломсыз қалатын емес. Есікті ақырын аштым да жапсарынан: 

«Кешіріңіз, тақырыбым – «Сырбай Мәуленов публицист» екен», – дедім. «А, бәсе, сол 

дұрыс. Кел. Сен енді бітіргелі тұрған жас мамансың. Арандап қаласың. Алаш тақырыбы әлі 

ашылған жоқ. Берген сөзде тұру керек. Ананың есебіне бір іліксең өмірі құтылмайсың. Осы 

тақырыбың дұрыс. Сырбай мен Қалижанды білесің-ғой. Екеуі де ақын. Ал ақындар ақымақ 

келеді. Екеуі де ақымақ. Сен Сырбайға бар да, кітабін алып, бірдеңе деп жаза сал. Өзім 

көмектесемін», – деді.  

Сырбай – классик ақын, «Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы. Қалижан – арыстан 

ақын. Осымен екінші 30еет қайталап отыр. Бір сыры бар шығар – деген оймен Сырағаңның 

қабылдауына кірдім. Жардай боп төрде отыр. Бүрік саусақтарымен бетін тыр-тыр 

қасығанда дыр-дыр еткен дыбыс шығады. «Сөйле, бала!» – деді. Диплом жұмысым сіз 

туралы. Публицистиканы қалай жазасыз, деректі қалай жинайсыз, оны қалай іріктейсіз, 

шығармашылық шеберханаңыз қалай – деген сияқты дәрістік сұрақтарды қойып 

жатырмын. Тыңдап отырды да: «Бала! Менде ешқандай шеберхана деген жоқ. Менің үйімде 

жеті қасқыр бар. Жетеуінің де ауызы арандай. Соларды асырау үшін таңертең сағат тоғызда 

қызметке келемін. Алдымен астыдағы «Қаламгердегі» Рымкештің қолынан мынадай қырлы 

стақанға толтырып коньякты тартып аламын да, соның қызуымен мына есік алдындағы 

екінші Рымкеш апайыңа келіп, құдайдың ауызыма салған сөзін айтып, бес бет толтырамын. 

Ол екі жүз елу жол мақала, отыз бес теңге ақша болады. Мына саусақты көрдің бе, иілуге 

келмейді, сонымен былай бір сызып, шекесіне қол қойып, баспаханаға жіберемін. Міне, 

менің журналистикалық мектебім осы. Ал жинақтарды мен қатарға қоспаймын. Өлеңдерім 

де шашылып қала береді. Атың таныс. Өлең жазасың ба? Алып кел, газетке басып берейін. 

Айтпақшы жетекшің кім?», «Профессор Хайыржан Бекхожин», «А, ой бала, бағанадан 

30еет30 айтпайсың ба. Болды, болды, ендігі ақылды сол кісіден сұра. Болды. Болды», – деп 

қолтығымнан ұстап, есіктен шығарып-ақ жібергені.  

Қап, енді қайттым. Әлгі, ақымақ, ақымақ деп қайталап айтқаны шын болды. Екеуімен 

де арасы дұрыс емес екен-ау. Ендеше, басқа тақырып неге бермеді. Әй, өзіне барып 

айтпасам болмас. Кафедраға ширақ басып кірдім: «Өзіңіз жек көрген адамға неге жібересіз. 

Сіздің атыңызды айтып едім, кабинетінен қуып шықты», «Қалай?», «Осылай», «Айттым 

ғой саған, ақындар ақымақ келеді деп. Ештеңе етпейді. Кітапханаға барып қарай сал» – деп 

тұрғанда есік тасыр-тұсыр ашылды. Көйлегінің бір жағасы костюмнің ішінде, екінші 

жағасы сыртында, екі қолтығында майы сыртына шыққан сар қорап қағаз: «Ой, арысым-оу, 

ардағым-оу! Алашымның көзі! Алашым-оу, ардағым-оу! Бізді де адамның қатарына 

қосатын кезіңіз болады екен-ау. Жаңа бір бала келіп, сіздің атыңызды атағанда зәрем ұшып 

кетті ғой. Қане, мынаны тездетіп жіберейік. Сыртта көлік күтіп тұр. Ә, жаңағы осы бала ғой 

деймін», – деп Сырағаң күңірене кіріп келіп Хайрекеңді бассалды. Содан соң қорапты 

асығыс ашып өзі коньякты құя бастады, шампанды маған ұстатты. Төрт-бес бәліштің майы 
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шығып қағаздың үстінде домалап жатыр. Рахттанып Хайрекең отыр. Ой, алла! Бір адамды 

екінші адам дәл осылай қадір тұта алады екен-ау! Ардағым, алашымның көзі деп еркін 

айтады. Тебіреніп кеттім. Демек, Қалижанмен 31ее болғаны, еркелегені шығар. Маған да 

бір құйып ұсына беріп еді, Хайрекең «пыс» дегендей болды: «Болды, болды, сіз айтсаңыз 

болды. Ой, арысым-оу, ардағым-оу! Алашымның көзі!» – деп солқылдата жөнеліп, енді 

қағысып жатқанда мен ығысып кеттім. Сол шамырқанумен бірден кітапханаға тартып, жеті 

күннің ішінде дипломды қолына табыс еттім. Өзінің хатшысына тасқа бастырып, Мұзафар 

Әлімбаевті (ол кісі де бас редактор) рецензент етіп бекітіп, оны өзі жаздыртып алып, 

қорғауға қатыстырып, сыбағамызды түгендеп берді. Міне, бұл тағылым ба – тағылым, 

аманат па – аманат. Кісі сыйлай білудің үлгісі ме – үлгісі. Ұстаздық қамқорлық па – 

қамқорлық. Алаш зиялыларының бекзатты тәрбиесінің тәлімін бойына қапысыз сіңірген 

қайран ұстаз!  

Сөйтсем бұл мінез Нұрғожа әулетінің ата қасиеті екен. Сол мінезді қазақ поэзиясының 

арыстаны Қалижан ағадан көргенде, шын бекзаттылыққа анық көзім жетті. Қайырымды 

ұстаз өмірден өтіп, жыл уағы келген тұста, «Жұлдыздың» тапсырмасымен қазақ дастандары 

туралы сұхбат алуға Қалижан ағамыздың үйіне бардым. Сол күнгі көрген оқиға мен естіген 

сыр дербес бір хикаят. Содан оңаша жұмыс бөлмесіне келгесін, сөзарасында әңгіменің еркін 

өрбуі үшін Хайрекеңнің шәкірті екенімді айтып қалдым. Қалекең орынынан атып тұрды. 

Көзінен жасы ыршып кетті. Сағынып жүр екен. Содан соң жоғарыдағы алаш тақырыбын, 

диплом хикаясын айтып бергенімде, арыстан ақын өксіп жіберді. Дереу, жеңешемізді 

шақырып, қайтара тамақ салдырды. Сол әңгіме үш күнге созылды. Сырағаңның 

«Алашымның көзі» дейтін себебі, ол кісінің үйіндегі жеңгеміз Ахаңның – Ахмет 

Байтұрсыновтың немере қарындасы екен және соғыстан жараланып келген ақын 

Қостанайда Хайрекеңнің қол астында қызмет істепті, талай қиындыққа кезіккенде қамқор 

аға болыпты. Шынында да, Алашымның көзі дейтін де, ардағым дейтін де жөні бар екен, 

Сырағаңның.  

Қалекең – Қалижан Бекхожин ағамыз шығарып салып тұрып: «Сен бүгіннен бастап 

маған сәлем берме. Мен енді саған өзім сәлем беріп тұрайын. Өйткені сен Хайрекемнің 

көзісің. Сөйтіп, сағынышымды басайын», – деді. Арыстанның уәжіне кім қарсы тұра алсын, 

«құп» дедім. Өйткені мұны арыстан мінезді, бала жанды таза ақынның қалжыңа баладым. 

Содан бір күні Қалағаң жазушылар одағына келе қалды. Мен жылдамдата жетіп барып едім: 

«Кет» – деді. Тағы ұмтылып ем, тағы да «Кет» – деді. Өңі жылы, өзі күліп тұр, сөзі анау. 

Еріксіз үшінші қабаттағы бөлмеме бардым. Біраздан соң тырпылдаған аяқ пен тықылдаған 

таяқ дауысы естілді. Ішім қылып ете қалды. Қалекең. Атып тұрдым. Қолын кеудесіне 

апарып: «Ассалаумағалейкум!» – деп сәлем берді. Сонда баяғы сөзі есіме түсіп, мен де: 

«Уағалейкумассалам, алаштың арыстаны»,– дедім. Соңғы сөзден секем алды да: «Саған 

қарсы шықпаймын. Ал мен парызымнан құтылдым, Қайрекеңнің құрметі үшін сәлем 

бердім, маған беретін сәлеміңді енді бер. Жаңағы «Кет» дегеніме кешір. Үйден шыққанда 

Хайрекемді ойлап шыққамын. Аға деген өте қадірлі тұлға. Оның қадірін Баукең жақсы 

білуші еді. Екеуміз қатты 31ее болып, біраз думанды күнді бірге өткіздік. Екеуміздің де 

мінезіміздің оңып тұрғаны шамалы. Бір жолы түнде ұрсысып қалдық та, екеуміз екі жаққа 

кеттік. Таңертең ерте одаққа келдім. Екінші қабаттағы терезенің алдына барып отырдым. 

Бір уақытта Бауыржан келді. Ұзын дәлізде ары, бері жүрді де қойды. Мен – оған, ол – маған 

қыр көрсетіп, сәлемдесе қоймадық. Бір кезде, зады ауылдан келген-ау деймін, жастау жігіт 

Бауыржанға «Ассалаумағалейкум» – деп сәлем берді, Баукең бір қарады да жүріп кетті, 

қайырылғанда жаңағы жігіттің қасынан әдейі жанай өткенде, ол тағы да 

«Асалаумағалейкум» – деді қол қусырып. Іздегені сол болса керек, дауысын қатты шығара:  

«Сен мені танып сәлем беріп тұрсың ба?» – деді. «Иә, иә, Бауке. Сіз қазақтың атақты батыры 

Бауыржан Момышұлысыз», «Жоқ, сен мені білмейді екенсің. Шын білсең айтшы, мен 

кіммін?», «Ойбай, Бауке! Сізді кім білмейді. Сіз аты аңызға айналған…», – дей бергенде: 

«Отставить! Білмейсің. Мен анау терезенің алдында отырған қазақтың ұлы ақыны Қалижан 

Бекхожиннің ағасымын»,– дегенде орнымнан атып тұрып, «Ассалаумағалейкум, Бауке» – 
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деп қолымды ала жүгірдім. Міне, ағаның қадірін қалай білу керек. Марқұм Ғалекең  де, 

Ғали Орманов та менен екі жас үлкен еді. Кешке Әлкей Марғұлан үшеуміз серуенге 

шығамыз. Бір жолы Әлекең аспанға қарады да, үйіріліп келе жатқан бұлтты көріп: «Әй, 

Ғали! Қол шатырмды алып келші. Күн жауатын сияқты» – деді. Ғалекеңнен маған қарап: 

«Әй, Қалижан! Жүгіріп барып Әлекеңнің қолшатырын алып кел» – деп мені жұмсады. Мен 

қай бір жүйрік адаммын, өзім де жетпістемін, оның үстіне Әлекеңнің үйі үшінші қабатта, 

асыққан боп аяғымды тарпылдата бердім. Шіркін, кіші болып, жұмсайтын адамың болғаны 

қандай жақсы. Сен енді елпектеме. Хайрекең – сенің ұстазың, менің – ағам, демек сенің 

жолың үлкен. Бұдан кейін ағаңның тілін алып тұр. Елпектеп жетіп келме», – деді. «Е, 

бопты» – дедім. Содан бастап Қалағаңның төбесі көрінген 32 ет орынымда қата қалатын 

болдым. Ол кісі тарпылдата аяғын сүйрете басып келгенше біраз уақыт өтеді. Қашан көзі 

жұмылғанша, сәлемін бергенше – мен төре, сәлемін берген соң – ол төре болып жүрдік. 

Өткен өмірінің, әсіресе, қиянатты кезеңдердің біраза құпиясын айтып еді. Ол басқа 

әңгіменің өзегі. Көзін ашып көргені, ауызын ашып сүйгені Мирасгүлмен менің ұлым 

Сұңқар бірінші классқа бірге барып, бір класста оқыды. Бұл да ағалық, інілік базыналыққа 

үлкен жол ашты. Бірақ соның барлығында да бірінші ол кісі сәлем беріп жүрді. Кейде 

қасыма  жақындай бергенде алыстаңқырап тұрған сәтіміз де болды, бірақ оның айыбын 

сәлемін берген соң оп-оңай қайтаратын. Қайран, «ақ бас бура» – Хайракең алпыс тоғыз жыл 

өмір сүріп, пәниден өтті. Ол кезде бұл қарттың жасы сияқты еді, енді қарасам, оның де 

желкесі бізге көрініп қалыпты. 

  Хайркеңнің ғылымдағы үлесін докторлық диссертациясының оппоненті академик 

Әлкей Марғұланның: «Хайыржан Бекхожин  бір поезд құрамасы әрең сүйрейтін газет-

журналдарды ақтарып шықты. Сондықтан оның есімі бірден академиктік атқа лайық», – 

деген бағасы толық анықтап береді. Ал одан бұрынғы «Дала уәлаяты газеті» туралы 

зерттеуі, жанама атпен жазылған мақалалардың аттарын тауып, олардың ғылыми 

өмірбаяндарын жасаудың өзі де үлкен қияметті жұмыс еді. Кандидаттық 

диссертациясының оппоненті Е.Бекмаханов жоғары бағалаған сол еңбегі үшін қырқыншы-

елуінші жылдары  ұлтшыл атанып, Б.Кенжебаев екеуі қатар талқыға түсіп, қуғыннан әзер 

аман қалғаны да, облыстық газеттің бас редакторының орынынан алынуы да ащы, сабақ 

алатын шындық. Ол туралы Ғ.Майкөтованың еңбегінде байсалды баяндалып өтіпті.  

Хайрекем – ұстазым әулие екен. Оның аманатын орындау шындығында да маған 

бұйырыпты. Алаш туралы Хайрекеңнің маған аманаттап кеткенінен құлағдар болса керек, 

Олжас Сүлейменов 1988 жылы қаңтар айында бізді сол кездегі жоғары соттың төрағасы 

Тамаз Айтмұхамедовке жіберіп: «Міне, күні туды олардың. Ұстазыңның үмітін ақтайтын 

кез келді. Алаш қайраткерлерін ақтауымыз керек. Сен солардың тергеу ісімен танысып 

шығып, әдеби эксперт бол»,– деп еді.  Күрделі кездің қиын үкімдеріне қол қойып жүрген 

жоғары соттың төрағасы: «Біздің ұлтымызға жаны ашымайды дейсіңдер ме? Дайындалып 

келген үкімге қол қоямыз. Біз қоймасақ, басқаға қойдыртады. Олжас жіберсе –  саған 

сенемін. «Алаш» қайраткерлерінің тергеу ісін қарап жатырмыз. Онымен Жоғары соттың 

мүшесі Қазыхан Кенжебаев айналысып отыр. Сонымен бірігіп өзіңе керекті деректермен 

таныс. Бізге де кеңес бер»,– деді. Қазыхан екеуміздің қатар оқығанымызды және оның 

келіншегі Гүлнар Сейітбекқызы мен менің әйелім Әмина Сейітқызының кластасы екенін 

білген соң: «Ендеше күнде таңертең сағат оннан бастап келіп менің бөлмемде отыр. Сағат 

үште босат. Қалғанын Қазыхан ұйымдастырады»,– деді.  

Сөйтіп, 1988 жылы көкек айында «Алашорданың» 14 мүшесінің азаматтығы ақталып, 

О.Сүлейменовтің атынан Г.В.Колбинге Қ.Кенжебаев дайындаған бір жарым беттік хат 

жолданды. Сол кезде Өзбекәлі Жәнібеков хатшы болып келе қалды да, 4-қарашада бас 

прокурордың ресми қарсылығы жасалып, академик Ж.Әбділдин бастатқан үкімет 

комиссиясы құрылып, іс қайырымен аяқталды. Сөйтіп, әулие Хайрекеңнің – алаш 

ардагерлерінің алдындағы, менің – Хайрекеңнің алдындағы парызым өтеліп, ұлт көсемдері 

ақталды. «Ұраным – Алаш» атты кітабымдағы тергеу деректері сонда жинақталды. Бұрын 

Алаш қозғалысы туралы анықтамалар мен энциклопедияларға Хайыржан Бекхожиннің аты 
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кірмей қалғанына өкініп, соған кінәлі шәкіртінің бірі екенімді мойындай отырып,  соның 

орынын осы жолдармен толтырғым келді. 

Алаш идеясының саңлауын сезуге мүмкіндік берген мектептегі әдебиет пәнінің 

мұғалімі Жәңгір Исайыноваға, тарих пәнін санама сіңірген Сағынтай Керімқұловқа, сынға 

салып сынақтан өткізген Исабек Шыңғысбаевқа, құпия түрде санама сіңірген Рымғали 

Нұрғалиевке, Мұхтар Мағауинге, қадірменді алаштың «ақ  бас бура» ардагері Хайыржан 

Бекхожинге шәкірттік, сол ұстаздың парызын өтеуге жағдай жасаған Олжас Сүлейменов 

пен Бекежан Тілегеновке інілік тағзым.  

Әлкей Марғұланның алпыс жасқа толған тойында айтқан: «Осы бір айтулы күні ең 

алдымен, менің кім болып шығатыныма көзі жетпей, өздерінің асыл арманымен өмірден 

өткен өзімнің ата-анамды есіме алғым келеді»,– деген сөзін осы жолдар жазылып жатқанда 

алаш мұрасын жатқа білетін, жоғарыда аталған Гүлнардың әкесі Сейітбек Нұрқанов ағамыз 

біздің есімізге салды. Әлекеңнің сол сөзін мен де өзімнің әке-шешем Құдакелді мен 

Хадишаға, ғұлама ұстазым профессор Хайыржан Бекхожинге  қаратып айтқым келеді. 

Өйткені, Ахаңның – Ахмет Байтұрсыновтың атының тізгінін бір-ақ 33 рет ұстап, сол үшін 

түрмеге түссе де, өмір бойы атын қастерлеп өткен Құдакелді Жұртбайұлының да рухы осы 

жолдарды жазған кезде бізді қолдап отырғаны кәміл. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                    Сақ Қайрат,  

                                         Л.Н.Гумилев атындағы  

ЕҰУ-дың профессоры 

                                                     

  

 

ҚАЗАҚ  БАСПАСӨЗІ  ТАРИХЫНЫҢ 

ТАМЫРШЫСЫ 

 

Ғасырдан ұзақ ғұмыры бар қазақ баспасөзі тарихының әлі де болса терең зерттей 

түсуді қажет ететін тұстары баршылық. Әсіресе, Қазан төңкерісіне дейінгі дәуірін заман 

сұранысына сай қайта қарау – уақыт талабы. Өйткені төл баспасөзіміздің Алаш кезеңі еліміз 

тәуелсіздік алғанға дейін ғылыми тұрғыдан бір жақты бағаланып, кемшін зерттеліп келгені 

бүгінде ешкімге де жасырын емес. Оның, біздіңше, бірнеше себебі бар: 

Біріншіден, қазан төңкерісі қарсаңындағы қазақ  мерзімді баспасөзі негізінен ұлттық 

мәселелерді көтеріп, тап мүддесі емес, елдің біртұтастығы мен шынайы бостандығы 

жолындағы бірден-бір күрес құралына айналуы кешегі кеңестік тоталитарлық жүйенің 

сіреспе идеологиясына қайшы келгендігінен еді. Осы себептен де мұндай бағыттағы 

басылымдарға тарихи шындық тұрғысынан зерттеу жүргізуді мұрат тұтқан ғалымдардың 

алдынан түрлі тосқауылдар күтіп тұрды. Тіпті «ұлтшылдықтың көрінісі» деп айыпталып, 

сыналып-мінеліп, қуғын-сүргінге ұшыраған кездері де жоқ емес. 

Қазан төңкерісіне дейінгі газет-журналдардың толыққанды зерттеу жүзін көрмеуінің 

екінші себебі айналасы он-он бес жылдың ішінде екі мәрте әліпбиімізді (графикамызды) 

өзгерткен, алдымен, арабшадан латыншаға (1929), одан кириллица жазуына (1940) 

көшірген үстемшіл орталықтың тілімізге әдейі жасаған қиянат, қастандығынан туындайды. 

Бұл да – сөз жоқ, тарихи құнды мұрамызды ұлт игілігіне жаратуды ауырлата түскен 

қиындықтардың бірі. Алдыңғы екі жазудан қол үзген кейінгі ұрпақ үшін мұрағат 

материалдарын түпнұсқалық негізде оқып, кәдеге жарату бұл күнде аз қиындық келтіріп 

отырған жоқ.  

Үшіншіден, ұлтымыздың құнды рухани мұрасы болып табылатын Алаш баспасөзі 

тігінділері архивтерде   қол жетпестей  «құлыпталып» ұсталғаны әмбеге аян. Мұны аз 

көрсеңіз, ондай қымбат асыл мұраларымыз кешегі кеңес елінің әр қиырында 

жанашырсыздықтан шашырап, шаң басып жатуы да аз кедергі емес екені белгілі. Бұл 

олқылық бүгінгі таңда да толық  түзетілді деп айта алмаймыз.  
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Қазақ баспасөзі тарихын зерттеудің аталған қиындықтарын ойға салғандағы мақсат 

сол ауыртпалықтарды иығымен көтеріп қана қоймай, оларды жеңе білген ұлттық 

журналистика  ғылымының негізін қалаушылардың  бірегейі  Хайыржан Бекхожиннің ерен 

еңбегін мейлінше жоғары бағалау ниетінен туғандығын айтуға тиістіміз. Қазақ 

журналистикасы  білімі мен ғылымының қалыптасып, дамуына өлшеусіз үлес қосқан 

ұлағатты ұстаз,  зерттеуі мен зерделеуі мол ғалымның  Алаш баспасөзі туралы айтуға 

тыйым салған кеңестік әкімшілік-әміршілдік жүйе талабы күшіне мініп тұрған  кезде 

тайсақтамай шындыққа араша түсуге талпынысы ерлікпен пара-пар деп бағалауға лайық. 

 Ғалымның  «Дала уалаятының газеті» туралы жазған кандидаттық диссертациясы  

төл журналистика тарихы бойынша зерттеу жүзін көрген алғашқы ғылыми еңбек болып 

табылады. Бір қарағанда, еңбек замана үнімен сарындас, таптық идеология тұрғысынан, 

марксизм-ленинизм классиктерінің шығармалары негізінде жазылғандай көрінуі ғажап 

емес. Сөйтсек, оның астарлы мән-мағынасы да жоқ емес екен. Зерттеушінің онсызда 

айтыла-айтыла әбден жауыр болған саяси айыптауларды қайталай отырып, бір кездері 

қалың қазақтың қамқоршысы болған газет-журналдардың тым құрығанда аты ұмыт болмай, 

жаңа ұрпақтың құлағына сіңе берсін дегенді мақсат тұтқанына төменде көзіңіз жетеді. 

Мұны сол кезде билік басындағы коммунистік партияның «шаш ал десе, бас алатын» 

шолақ белсенділері де байқамай қалмапты. Алдымен, «Әдебиет және искусство» 

журналының 1951 жылғы 7-нөмеріне Ж.Сәрсеков деген сыншысымақтың «Тарихи шындық 

бұрмаланбасын» деген мақаласы атойлап аттан салады. Ол «ревалюциядан бұрынғы және 

ревалюция тұсындағы қазақ баспасөзінің бәрі дерлік реакцияшыл, байшыл-ұлтшыл бағытта 

болды, сондықтан оны зерттеудің қажеті жоқ дегенді айтты» [1,4-б.]. Осылайша ғалымды 

сын қамшысының астына алатындай зерттеушінің не жазығы бар еді десек, қазан 

төңкерісіне дейінгі біраз басылымның атын атап, түсін түстеп қойғаны «қате-кемшілік» 

болып шығыпты. Соның бірі – біз зерттеу объектіміз еткен «Қазақ» газеті. Осы үшін 

зерттеушіге «қазақ ұлтшылдарының органы «Қазақ» газеті туралы да жалпыға белгілі оның 

буржуазияшыл-ұлтшыл газет болғандығынан басқа түк те айта алмайды [2,78-б.]»,– деген 

«кінә» тағып, айыптайды. Міне, сол заман сынының сыйқы. Мұны тиісерге қара 

таппағанның дәл өзі демей, енді не дейсіз? «Аузы қисық болса да бай баласы сөйлесіннің» 

кері ғой бұл. 

Аталмыш еңбекті қаралап жазған сынның екіншісі Қазақстан коммунистерінің 

орталық органы  «Социалистік Қазақстан» газетінен  орын тебеді. «Қазақ баспасөзінің 

тарихын зерттеудегі өрескел қателер» деген атының өзі айыптап тұрған мақаланың 

авторлары – компартияның Б.Қорқытов, Ә.Досбаев деген «белсенділері». Мұнда алдыңғы 

мақалаға қарағанда тағылған «айыптың» салмағы едәуір зілді, сөзі өктем әрі өтімдірек. 

Қазақ баспасөзі тарихын зерттеушілер «буржуазияшыл-ұлтшыл бағыттағы газеттер 

(«Қазақ», «Серке» т.б.) жөнінде құлшына баяндайды: алашордашылардың 13 газетінің атын 

тізеді. Бұл-бұл ма, алашордашылардың орталық органы «Сарыарқа» газетінің совет 

үкіметіне, оның ұлт саясатына қарсы жазған контрреволюцилық, жалақорлық мақаласынан 

бір құлаш цитата келтіреді. Сөйтіп, контрреволюциялық идеяға трибуна береді [3]», - деген 

айыптауда қаншама зіл жатыр десеңізші. Бұл деген сөз уақтысында бір ғана зерттеуші-

ғалымның емес, ол бастап берген ғылым жолының алдына тартылған ор болғандығын 

бізден гөрі алдыңғы буын өкілдері жақсы білуге тиіс.  

 Осындай алмастың жүзіндей лыпылдап, қауіп бұлты төніп тұрған уақытта 

Х.Бекхожиннің алған бағытынан бас тартпай, ғылыми-зерттеу жұмысын жалғастыруға жол 

таба білуі ерлікпен қоса көрегендік қасиетін танытады. Ғалым 1964 жылы жарық көрген 

«Қазақ баспасөзінің даму жолдары» деген еңбегінің алғы сөзінде жоғарыда біз келтірген 

«Әдебиет және искусство» журналы мен «Социалистік Қазақстан» газетіндегі сыни 

мақалаларда: «осы кітаптың авторы «Дала уалаяты» газеті туралы жазған кандидаттық 

диссертациясында және Б.Кенжебаевтың 1950 жылғы «Қазақ баспасөзінің тарихынан» 

деген кітапшасында жіберілген қате, кемшіліктер сыналды [1,3-б.] »,–деп жазады. Осы 

сөйлем 1981 жылы жарық көрген «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» деген оқулығының 
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алғы сөзінде де сөзбе-сөз қайталанады. Біздіңше, мұны ғалым  бекер тасқа  басып 

қалдырмаған. Онда екі түрлі мақсат болған. Біріншіден, қазақ баспасөзі тарихы туралы 

шындықты ашуға әлгіндегідей сыншылар мұрсат бермегенін астарлап жеткізеді. 

Екіншіден, қазан төңкерісіне дейінгі ұлттық басылымдардың қадір-қасиетін жетік білген 

зерттеуші  Алаш баспасөзінің түбінде бір ақталарын сезгендіктен оларды біржақты сынап-

мінеп жазуының себебін ашып айтып, болашақ ұрпақ алдында ақталғандай болып көрінеді. 

Ал, шындығын айтқанда, қазақ баспасөзі тарихы тақырыбында алғашқылардың қатарында 

қалам тартқан ғалымның  ХХ ғасыр басында жарық көрген газет-журналдардың 

төмендегідей құндылықтарын тарата талдауға мүмкіндігі болмаған:  

Әуелі, Алаш баспасөзі – XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамының шежіресі, 

дәлірек айтқанда, 1907-1925 жылдар аралығындағы халқымыз бастан кешкен күрделі 

кезеңнің айнасы. Ендеше, оған тыңғылықты зерттеу жүргізу арқылы Қазан төңкерісі 

қарсаңындағы қазақ даласының қайшылыққа толы тарихи жағдайын жан-жақты айқындап, 

терең тани түсуге мүмкіндік туады деген сөз. Сондай-ақ, басылым материалдары арқылы 

сол кездегі ұлттық азат ойдың басты арналарын танып-біліп, олардың басы-қасында болған 

қазақ  зиялыларының ұстанған жол, мақсат-мұраттарын анықтауға жол ашылады. Сонымен 

бірге ұлттық сананың ұйытқысы болған Алаш баспасөзінің «пікір тайқазанында» әбден 

піскен халқымыздың өсіп-өркендеуіне қатысты негізгі идеялар ешқашан мән-маңызын 

жоғалтпайтыны белгілі. 

Екіншіден, Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен айтқанда, «газет әдебиет тобына 

жататын нәрсе болғандықтан жазылған сөздер мағына жағынан толымды, көңіл жағынан 

қонымды, тізуі тәртіпті, сын алдында сымдай боларға тиіс» [4] десек, осы қағида алдарына 

тартылған туы болған, одан бірде-бір ауытқымаған Алаш баспасөзінің  журналистер 

қауымы үшін үлгі аларлық өнегелі тұстары ұшан-теңіз. Оның үстіне, Мұхтар Әуезовтің  

«Шолпан» журналының 1923 жылғы 4-5 нөмерлерінде жарияланған «Қазақ әдебитінің 

қазіргі дәуірі» деген мақаласында берілген баға бойынша, «жазба әдебиетте Абайдан соң 

аты аталатын – «Қазақ» газеті» болуы да ол туралы терең талданған еңбектің қажеттігін 

байқатады. Сонымен бірге «тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» деп шырылдап, 

тілімізге төнген қауіпті сейілтіп, оның таза сақталып қалуына газет-журнал арқылы 

жанұшыра әрекет еткен алаш азаматтарының ізгі істерінен өнеге алу да – ұрпақ міндеті. 

 Үшіншіден, Алаш баспасөзі, соның ішінде, әсіресе, «Қазақ» газеті – төл 

журналистикамыздың дамуына тигізген ықпал-әсері орасан зор басылым. Оны теориялық 

және практикалық  жағынан байытып қана қоймай, журналистерді баулу мектебіне 

айналғанын ешкім теріске шығара алмайды. Осы орайда, Алаш зиялылары шоғырынан 

шығып, әлемге танылған, сол арқылы қазақ халқының атын дүниежүзіне паш еткен Мұхтар 

Әуезовтің мына пікірі сөзімізді жандандыра түсері хақ: «Қазақ» газетінің сүтін еміп өскен 

бір буын осы күнде пікір-білім жолында бұғанасы бекіп, іс майданына шығып отырса, 

кейінгі жас буын Ахаң салған өрнекті біліп, Ахаң ашқан мектепті оқып шыққалы 

табалдырығынан жаңа аттап, ішіне жаңа кіріп жатыр» [5]. Ендеше, сол «табалдырығынан 

жаңа аттап, ішіне жаңа кіріп жатқан» буын – өзі журналистика мамандығына баулу 

үстіндегі жас шәкірттері екенін ұлағатты ұстаз, көрнекті ғалым Х. Бекхожин білмеді деуге 

еш негіз жоқ.  
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ЗАҢ ТАРИХЫ – МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ 

 

     Түйінсөз. Автор өз мақаласында мемлекет тарихы мен заң тарихын, мораль бірлігін 

тарата баяндайды. Ол белгілі қаламгер Ө. Ақыпбековтің «Қара қылды қақ жарған...» 

монографиясының базалық принциптеріне  иек арта отырып, прогесшіл үрдіс пен 

прогресшіл үдеріске толымды мағына береді. 

     Тірексөздер. Заң эволюциясы, заң мен моральдің заманалы мән-мағынасы, шығыс 

менталитеті, құқық негіздері, сақара дәстүрі. 

     Аннотация. Автор в своей статье обращает пристальное внимание на единство истории 

государства, истории права и морали. Опираясь на базовые принципы монографии О. 

Акыпбекова «Қара қылды қақ жарған...», он наполняет содержательную основу своей 

статьи такими понятиями, как прогрессивная  традиция и прогрессивный процесс. 

     Ключевые слова. Эволюция права, современное содержание права, восточный 

менталитет, правовые основы,  традиции номадов. 

     Abstract. The author in the article pays close attention to unity of history of the state, right and 

morals history. Relying on the basic principles of the monograph of O. Akypbekov «Supporters 

of truth…», it fills a substantial basis of the article with such concepts, as progressive tradition and 

progressive process. 

     Keywords. Right evolution, modern content of the right and morals, east mentality, legal bases, 

traditions of nomads. 

     Өткен ғасырдың аяғында Санкт-Петербургтегі Салтыков-Щедрин атындағы 

кітапханада Алаштың белгілі қайраткері Райымжан Мәрсековтің «Қазақтың сайлау 

негіздері» атты көлемді рефератын парақтағаным бар еді. Марқасқа қазақ өзіміздің 

дәстүрлі құқығымыздың, Батыс және орыс заңдарына қарағанда,  бірсыпыра 

артықшылығы мен айырмашылығына арнайы тоқталып, қадау-қадау дәлелдерін алға 

тарта сөйлеген екен. Семей шаһарында ақ патша заманында (1903 ж.)  Статистикалык 

комитет мәжілісінде жасалған сол ғылыми баяндама, әсілі, қазақ заң үрдісін бір ізге 

салған алғашқы теориялық еңбектердің бірі болса керек. Несін айтасыз, өзіндік түп-

тұқияны салауатты таратылмаған жерде, зиялы ұлттық орта толыспайтынына, 

ұлттық элита,  кәсіби мамандардың бағыт-бағдары дұрыс қалыптаспайтынына 

біреулердің көзі бәз-баяғыда жетсе, енді біреулердің көзі енді-енді жетіп келе жатыр.Бәз-

біреулер әлі де Батыс пен Ресейге жалтақтауда. Иә,  алғырлық пен зеректік біреуге 

атадан, біреуге батадан жұғады дегендей. Кім білсін, он тоғызыншы ғасырда бүткіл 

Ресей қоғамын аузына қаратқан қазаққа жиен әйгілі адвокат Федор Никифорович 

Плеваконың шешендік жаратылысы, иісі қазаққа мағлұм заңгер Жақып Ақбаевтың 

көсемсөзшілік табиғаты сол ежелгі руналық (гендік) дәстүр, сахаралық кеңдігіміз бен 

даналығымыздың нақты көрінісі шығар. Яғни көзге шалынған айтулы құбылыста,   

жыпырлаған деректер араласында белгілі бір тәртіптің, белгілі бір заңдылықтың нобайы 

елес бермек. Заңнамалары соноу ту-туден бастау алатын қоғамның құқықтық мәдениеті, 

демократиялық ұстанымдары әманда көшелі, әрқашан салиқалы көрінбек. 

     Біздің ел – кешегісін түгендеп, ұмытылғанын есіне түсіре бастаған, өзінде барын жаңа-

жаңа ұқсатарға жұмыла түскен жұрт. Мұндай прогресшіл үдеріс санамызда да, 

материалдық өндіріс салаларында да кейде баяу, кейде жүрдек жүріп жатқаны көзі ашық 

ұрпаққа жасырын емес. Сол беталыстарды өнеге тұтқан, әр категорияны сапалы 

салмақтауды міндет еткен елеулі еңбектердің дүниеге келуі мемлекетіміздің идеялық-

идеологиялық бұғанасын бекіте түсері, қабырғасын қатайта түсері хақ. Өз басым осындай 
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жемісті ізденістердің қатарына ҚАЖ комитетінің Қостанай заң институты, Әділет 

министрлігі біліктілікті арттыру институтының құрметті профессоры марқұм Өтепберген 

Ақыпбекұлының «Қара қылды қақ жарған...» монографиясын жатқызар едім. «Атамұра» 

баспасынан жарық көрген он бес баспа табақ бұл ғылыми туындының мақсаты – қазақ 

заңдары тарихын, ұлттық заң мектебіміздің қалыптасу процесін, қоғамымыздың арғы-бергі 

заңдары эволюциясын  заманалы талаптарына сай  елеп-екшеген  баяны мол еңбек 

деңгейінен көріну.  Соның үшін автор ұлттық заңнама қайнар-бұлақтарын ауызша 

мәліметтерден, жазбаша құжаттардан, мұрағат қазыналарынан іздейді, бастау-базарларды 

халықаралық қатынастардан, еларалық байланыстардан, ақпараттық, бауырластық 

сабақтастықтан таратады, ғалымдар еңбектеріне үңіледі. 

     Заң үлгісі, оның ішінде әмбебаптық ажары толысқан делініп жүрген әйгілі  рим 

правосының өзі, халықтың психологиясына, өмірлік тәжірибесіне, тарихи кезеңдеріне, 

тілдік, ділдік ерекшеліктеріне қарайлаған. Ғылыми зерттеу иесінің сөзімен айтсақ, 

«шешендер мен билер сөзінің күш-қуаты – қоғамдық ортада қалыптасқан діни наным-

сенімдерге, санаға сіңген ұлттық салт-дәстүрлерге, тарихи шежірелерге, ең бастысы 

дәстүрлі әдеп құқығына, тұрмыс-салт нормаларына арқа сүйеуінде». Осылайша Ө. 

Ақыпбекұлы өз зерттеуін қағидалық дұрыс жолға салады, айтар ойының  әлібін анықтап 

алады, заңнамалық негіздерді, құқықтық өніктерді оты мол сөз өнерінен, оның 

пассионарлық қуатынан, шешендер логикасынан, билер үкімінен іздейді. Біздіңше, хатқа 

түспеген, яғни ауызша сақталған жүріс-тұрыс ережелерінің тұла бойынан мораль һәм 

имандылық табылғаны ләзім. Ал мораль мен тәрбиелілікке табан тіреген заң неғұрлым 

өміршең, неғұрлым әділетті болары белгілі. 

     Автордың аттары аңызға айналған Жиренше шешен, Аяз би, Майқы би жөн-

жоралғысынан нормалық қасиеттер табуы, олардың ізбасарларының тоқтамдарына 

байыпты ғылыми баға беруі аталмыш зерттеудің бәсін өсіре түскен. Осы ретте ізденушінің 

мұқым қазаққа, тіпті бүкіл түркі жамағатына  мәлім Қазыбек, Айтеке, Төле бабаларымызбен 

бірге көпшілікке аттары кең тарала қоймаған билер (Досбол Қойлыбайұлы, Қыдыралы 

Бөрібайұлы) есімдерін заң ғылымы кеңістігіне шығарады, ғылыми айналымға енгізеді, 

олардың кесімдері мен шешімдеріне дәуір дамуы тұрғысынан баға береді. Сондай-ақ  ол 

профессор Нысанбек Төреқұловтың «Даланың дара ділмарлары» атты зерттеундегі нақты 

деректерге иек арта келе, атақты Майқы биден бұрын ғұмыр кешкен Нәнді би, Елсау би, 

Оңқай би сияқты баба билердің есімдерін ауызға ала отырып, билер мектебі тарихының аса 

ертеден өріс алатынына оқырмандар назарын аударады. Демек, қазақы заң, құқықтық 

дәстүрінің арғы тегі біздің заманымыздан бұрынғы  екінші-үшінші ғасырларда дараланып, 

қалыптаса бастағанға ұқсайды. 

     Сондай-ақ  зерттеуші Тайкелтір, Байдалы, Шақшақ Жәнібек, Ақтайлақ, Қоқым, Сасық 

билер, Сырым батыр билік құрған заманының құқықтық картинасын көз алдымызға 

елестетеді, елдің іргесін бекітуге, халықтың ауызбірлігін сақтауға бағытталған билер 

байламдарының праволық уәжіне  мән береді. Осылайша біз қазақ әдеп заңдарының 

шешендік өнермен, тіршілік философиясымен тығыз байланысып жатқанын байқаймыз, 

«Қанжыға тон сақтайды, тон жан сақтайды», «Тұсау ат сақтайды, ат ер сақтайды, ер жер 

сақтайды» сияқты дариялық ойлардың тереңіне үңілеміз.  

     Зерттеушінің назарына «Қасымханның қасқа жолы»,  «Есімханның ескі жолы», Әз 

Тәукенің «Жеті Жарғысы», Қаздауысты Қазбектің «Жеті жарғысы», исламның шариғат 

заңы сияқты танымал құжаттар ілігеді, олардың норма құру әуселесі жан-жақты талданады, 
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аталмыш жәдігерлердің қазақ құқыттық мәдениетіне тигізген әсері атап көрсетіледі. Осы 

орайда «Жеті Жарғы» жайында академиктер Ә. Марұлан, С. Зиманов, Ғ. Сапарғалиевтің, 

белгілі ғалымдар Н. Өсеров, С. Созақбаев, З. Кенжалиев, Т. Кұлтелеевтердің пікірлерін 

салыстыра келе, Ө. Ақыпбекұлы: «Жеті жарғы» оған кірген ережелердің жетеу 

болғандығынан «Жеті жарғы» аталмаған, ол саннан гөрі «киелі» деген ұғымды білдіретін 

атау. Оның түпкі мәні АСПАН, КҮН, АЙ, ЖЕР, АУА, СУ, ЖЕЛ сияқты Тәңірлік жеті 

жаратылысты меңзейді. Сондықтан «Жеті жарғының» түпкі мәні «Киелі жарғы» дегенді 

білдіреді деген қорытынды жасауға әбден болады», - деген өзіндік байламын көлденең 

тартады.  

     Автор құқықтық ережелерге орай жазба деректердің бір ұшын, В.В. Бартольд, А.Н. 

Бернштам,  Ә.Х. Марғұлан, А.О Маковельский  сияқты ғұламалрдың еңбектеріне сүйене 

отырып, оқымысты жұртшылыққа кеңінен танымал «Авестадан» алып шығады. Әрине, бұл 

ниетке күман келтірушілер де табылар, бірақ барлық ғылыми жаңалық сол шүбаланудан, 

күмән келтіруден бастау алмай ма? Мен автордың: мәселе «зорастризмнің қашан, қай жерде 

пайда болғандығында емес. Біз, ең бастысы, әдеп құқығының ұланғайыр даламызда мекен 

еткен түркі тектес тайпалардың наным-сеніміне ислам, христиан діні әлі қанат жаймаған 

тым-тым ерте замандарда дамып, берік орныққаны туралы ой сабақтау мақсатын көздеп 

отырмыз», - дегеніне сондықтан бек қосылғым келеді. Осындайда Шығыс менталитетінің 

ортақтық табиғаты, іргелес халықтардың бір-біріне әсері, қызылбастар турасындағы 

сюжеттердің қазақ эпосында да молынан кездесетіні еске түседі. Сол себептен де болар, 

қазаққа тән тыйым сөздер сасанидтер дәуірінде өмірге келген делініп жүрген «Авестада» 

да жиі-жиі ұшырасады. Ал, бұрынғы заңдар мен қазіргі заңдардың өзі рұқсат  пен 

тыйымның жүйелі жиынтығы емес пе. Сондықтан құқық негіздері адамзат санасымен бірге 

жаратылып, толысып, өркендеп келе жатыр деген зерттеуші қорытындысын  әбден 

мақұлдауға болады. 

     Ғалымның шумерлер өркениетінің айтулы ескерткіші «Ур-Наммуды» және Лагаш 

мемлекетінің патшасы Уруингимин реформаларын тілге тиек ете отырып, қазіргі ауыздан 

түспей жүрген «бостандық» терминінің түп-төркіні қайда жатқанына ел назарын аударады. 

Әрине, бостандық бар жерде қапас та жүреді; осы екеуі қай қоғамның болса да айнымас 

серігі. Сөйте-сөйте мәжбүрлеу билігі – мемлекет, өнеге билігі – қоғам пайда болады. 

     Монографияның аса құнды тарауларының бірі – «Балбал тастардағы бабалар өсиеті». 

Расында да, Орхон-Енисей тас ескерткіштерінде бәдізделгендей, мемлекеттің қуатты, 

оңтайлы болуының шарттары ел тізгінін ұстаған лауазымды адамдардың ұстамдылықты, 

ізгілікті, елжанды рухты көздің қарашығындай сақтауына барып тіреледі. Осы тақырыпқа 

бұрыннан қалам тербеп жүрген ғалымдардың пікірлерін жинақтасақ, Түрік  империясының 

шаңырағын көтерген қыпшақ, сегіз оғыз (найман), тоғыз оғыз (керей), он оқ (үйсін, дулат), 

қаңлы, түргеш, басмыл, қарлұқ, арғу (арғын), қият, қай, таз, әлім, шекті, адай және т.б. 

рулар. Соңыра олардың барлығы дерлік қазақ ұлтының этникалық ұйытқысына, жасампаз 

мәйегіне айналғаны тарихтан мәлім. Күлтегін, Білге қаған, Тоныкөк тас кітабы барша түркі 

жұртының баға жетпес өркениет игілігі, жазба әдеби мұрасының бастауы болуымен қатар, 

оның тайпалар одағын нығайту арқылы мемлекет тұтастығын қамтамасыз етудің ережесі, 

бірден-бір сара жолы екендігіне дау жоқ. Осы арада, орайы келгенде айта кетейік, қазақ 

заңнама тарихын ендігі зерттеушілер кезінде Ұлы Түркі қағанаты, Шыңғысқан империясы, 

Ұлы Моғолдар мемлекеті құрамына кірген монғол, қытай, корей, үнді және т.б. ұлттар 

заңдары мен актілерін де естен шығармағаны жөн. 
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     Зерттеуші өз еңбегінде заң прецедентіне (лат. – ізашар, жолашар) бірсыпыра көңіл 

бөледі, Төле би мен Абай заманынан нақты деректер келтіре отырып, ойларын тиянақтай 

түседі. Мәселен, Төле бидің «Тапқан қуанады, таныған алады» деген тезисі Ежелгі Рим 

меншік құқығымен үндесіп жатқанын айта келіп, ҚР қазіргі Азаматтық кодексінің: 

«Меншік иесі өзгеден заңсыз иеленген мүлкін талап етуге құқылы», - деген 260-бабын 

мысалға келтіреді. Яғни заң үлгілерінің сабақтастығына, дәстүр жалғастығына меңзеу 

жасайды. 

     Ғалым-публицист Ө. Ақыпбекұлының және бір жетістігі – қазақ елінің тұңғыш Негізгі 

Заңын жасаған Б. Сыртановтың шығармашылығына арнайы тоқталуы. Сыртановтар 

әулетінің қазақ даласына аса мәшһүрлігі Жамбыл Жабаевтың «Сырттанға» атты өлеңінен-

ақ анық  көрініп тұр: 

                                               Қыдыралы, Құлшаннан, 

                                               Құлаш ұрған Сырттаным. 

                                               Жерді болжап күн шалған, 

                                               Жүрегіңді ұққанмын. 

                                               Қыдыралы Есімбек 

                                               Эрентальды сабаған. 

                                               Ер туған ұл десін деп, 

                                               Бір кәдеге жараған. 

                                               ................................. 

                                               Сендей қазақ аз шығар, 

                                               Үміт күткен баладан.  

                                               Екі балаң жетілсе, 

                                               Құтыларсың табадан 

      Сондай-ақ белгілі қоғам қайраткері Б. Қаратаевтың: «Меніңше, жалғыз сен ғана 

халықтың сеніміне ие болдың. Жалғыз сенің ғана халық үшін еңбек еттім деп айтуға қақың 

бар», - деуі оның азаматтық тұлғасының қай деңгейде екенін аңғартса керек. Профессор 

Т.Қ. Кожакеевтің айтуынша, төңкерістен бұрын Верныйда шығып тұрған «Семиреченские 

областные ведомости» газеті материалдарын қазақша сөйлету үшін араб баспахана 

қаріптерін Қазан қаласынан алып келген де осы Барлыбек Сыртанов екен. Ол «Дала 

уалаяты», «Киргизская степная газета» басылымдарына «Алатау баласы» бүркеншік 

атымен «Қазақ халқының қазіргі һәм ілгері күні турасындағы бірнеше ойға келген сана», 

«Несколько мыслей о настоящем и будущем киргизов», «Народные суды» атты 

мақалаларында өз халқын білімге, оқуға шақырады,  әділ сот жүйесін орнықтырудың 

көкейге қонымды шараларын ұсынады. Сонымен қатар Б. Сыртанов қаламынан шыққан он 

бес баптық «Бұқабай балаларының «Ынтымақ ережесі», қазіргіше айтсақ, жергілікті өзін-

өзі басқару жүйесін орнықтырудың жәй-жапсары іспеттес.  

      Б. Сыртановтың негізгі еңбегі – «Қазақ елінің уставы» осыдан бірер жыл бұрын 

республикалық газеттің бірінде толықтай жарияланды. Зерттеуші Ө. Ақыпбекұлы аталмыш 

заң жобасына: «Мұны өз заманының озық Конституциясы деп қабылдаумыз керек», - деп 

жоғары баға береді. Меніңше, 1911 жылы жазылған осы Негізгі Заңның кешегілктен гөрі, 

бүгінгілік тіпті ертеңгілік мән-маңызы зор. Өйткені оның «Адам баласының хұқы 

турасында», «Қазақ жері турасында», «Сот турасында», ұлт мәжілісі, президент туралы 

баптары болашақ заң шығарушылар кәдесіне әбден жарайтындығына сеніміміз кәміл. 2011 

жылы осы аса көрнекті құжаттың дүниеге келгеніне 100 жыл толды, әттең, бұл үлкен 

датаны мемлекеттік деңгейде лайықты атап өте алмадық. 
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     «Қара қылды қақ жарған...» монографиясының соңғы тарауы – «Егемен елеміздегі билер 

дәстүрі». Ғалым қазақы заң кеңістігінде бағзыдан бар, не болмаса ежелден белгілі 

институттарды жетілдіріп, дамытып келе жатқандығымыз, яғни ұлттық идеялық желінің 

үзілмегендігі, соның бір дәлелі алқа билер соты екендігі хақында ой өрбітеді.  

     Әлбетте, кем-кетіксіз дүние некен-саяқ. Жазушы, ғалым, заңгер Ө. Ақыпбекұлының да 

қысқа қайырып, жедел түйіндеп, тым әдебилендіріп жіберетін тұстары да жоқ емес. 

Онысына түсіністікпен қараған абзал. Өйткені қазақтың ежелгі әдет-әдеп нормаларының 

іргетасын біз ең алдымен сөз өнеріне, шешендік бәсекеге, орынды-орнықты байламға,  сөз 

ұстаған тұлға беделіне, тоқтам шекарасын анық межелеуге қаратпаймыз ба. Қорыта келе, 

ұлттық заңнама кеңістігін жаңа леп әкелген, С. Зиманов, С. Сартаев, Ғ. Сапарғалиев сынды 

ірі ғұламалар дәстүрін ілгері бастырған, ғалымдар мен студенттердің, кәсіби заңгерлердің, 

көпшілік оқырманның да көңілінен шығар толымды да тілеулі  еңбек қазақ 

оқырмандарының қолында деп айта аламыз. 

 

                          Қабылғазина К.,                                        

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультеті,  

ф.ғ.к., доцент 

 

ТАРИХТЫ ТАРАЗЫЛАҒАН ҒАЛЫМ 

 

           Тарих ғылымдарының докторы, профессор Қайыржан  Бекхожиннің  өз заманында 

қазақ баспасөзін зерттеген тұс тоталитарлық жүйенің нағыз қарқындап тұрған шағы 

болатын. Оның үстіне қазақ баспасөзінің тарихы әлі толық зерттелмегендіктен алғаш түрен 

салған ғалым еді. ХІХ ғасырдың екінші жартысынан өмір сүре бастаған қазақ баспасөзі 

жайында сол жылдары кейбір жеке мақалалар ғана жарық көрген. Осындай кезде қазақ 

баспасөзі тарихына  зерттеу жасауды қолына алған жас ғалым Қайыржан Бекхожиннің   

алғашқы пікірлерінен саяси қателіктер іздеушілер  табылып, үлкен сынға ұшыраған 

болатын. «Социалистік Қазақстан» газеті (Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің 

органы)1951 жылдың 17 қарашадағы санында «Қазақ баспасөзін зерттеудегі өрескел 

қателіктер» деген  мақала жариялап, Қайыржан Бекхожиннің «Дала уалаяты» газеті 

жайындағы 1949  жылы қорғаған кандидаттық диссертатциясын жоққа шығарады. Ғылым 

жолына енді келген  Қайыржан Бекхожинге  партия басылымының сыны аса ауыр тиді. 

«Идеологиялық, саяси тізгін мен шылбырдың қаншалықты кедергісі болғандығын 

зерттеуші жақсы түсінеді.Идеологияның радионың материалдық-техникалық мүмкіндігін 

молайтып, есесіне шығармашылық қызметті «шырмап» тастағандығын да жақсы жеткізеді. 

Бірақ, осындай іргелі зерттеулерде басын ашып, саралап, көрсетіп беретін мәселе осы 

шығармашылық идеологияға қатысты  дер едік. Автор «саяси науқандарға» сыпайы ғана 

көз салып өткісі келген. Оның өзінде біраз өткір , күрделі жайларды профессорлар  

Н.Омашев, С.Қозыбаевтардың еңбектеріне  сілтеме жасай отырып мезгейді.Қазақ 

теледидарында қазақ журналистикасының ардагері Шерхан Мұртаза «біздің санамызда , 

көкірегімізде  әлі де бір үрейдің табы қалып қойған»,- деді.Оны тегін айтқан жоқ. 

Идеологиялық қыспақтың сартабы әлі ұзаққа барады. Үрей,сенбеушілік, жау жоқ жерде 

жау іздеу сол ескі  идеологияның сарқыншағы.Оны дәлелді жерлерде батыл, білгірлікпен 

ашып, көрсетіп отыру қажет» ,- деген пікірді менің радио тарихына арналған  ғылыми 

жұмысыма жазған сараптамасында филология ғылымдарының докторы, жазушы Асқар 

Егеубаев айтқан еді.Сол бір тарихи кезеңнен алыстап кеткен кездің өзінде менің жұмысыма 

осындай сын айтылған сәтте, Қайыржан Бекхожиннің басына түскен ауыртпалық әмбеге 

аян еді. Сол «сартаптың» белгілері ол кісінің болмысында да қатты қалып қойған 

сияқтанатын. Қазақ баспасөзінің тарихынан бізге дәріс оқыған кездерінде де ұстазымыз көп 
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нәрсені ашық айтпайтын. Қазақ журналистикасын зерделеген еңбегі де көп өзгеріске 

ұшырап барып жарық көргені соның дәлелі. 

         Ғалым қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуді Шоқан Уәлихановтың «Қазақтардағы 

шамандықтың қалдықтары», «Қырғыздар туралы» , «Қазақтардың қонысы туралы» , 

«Оңтүстік сібірлік тайпалар тарихы жөнінде» атты көлемді мақалалары мен зерттеулерін  

талдаулардан бастаған.Қазақтың тұңғыш публицисі болған Шоқанның Жетісу мен Сыр 

бойы қазақтарының егіншілікпен айналысу арқылы отырықшылыққа бет алуының өзге 

өңірлердегі жұртқа ықпалы жайындағы насихаттық мақалалары да партиялық газеттің 

сынына ұшырады. Қайыржан Бекхожин өзінің «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» аты  

еңбегінде Шоқанның «Абылай» , «Жоңғар» очерктерін де зерттеген. 1870-1880 жылдар 

аралықтарындағы Ыбырай Алтынсариннің «Оренбургский листок» газетіне жазған 

мақаларына  зерттеп, Қ. Бекхожин  әсіресе «Қыпшақ Сейітқұл» атты очеркінің қазақтарға 

егін салуды үйретудегі,отырықшылыққа үгіттеудегі ықпалын атап өтеді. Оның «Таза 

бұлақ», «Киіз үй мен алғашқы үй» атты очерктерінің  халықтың мүдделерін қозғағанын 

айрықша леппен жазады. 

Қайыржан Бекхожин еңбектерінде Ташкент қаласынан шығып тұрған «Түркістан уалаяты» 

газетіне ерекше орын беріледі.Ғалым аталған газеттің көптеген сандарын тауып, баспасөз 

тарихына ерен үлес қосқаны жайлы ғылыми зерттеулерде жазылған. 

          «Түркістан уалаяты» газеті  Ақмола,Қызылорда,Алматы, Қапал мен 

Қазалы,Қарқаралы мен Көкшетау,Омбы мен Семей және Түркістан өңірлеріне  тараған 

және осы аталған уездерде оны арнайы жаздырып алып оқитындар мен тілшілері 

болған.Газет өңірлердегі оқу-ағарту,әдебиет мәселерлеріне зор ықпалын тигізген», -деп  

жазады ғалым.Газетте  «Ғылыми хабарлар» айдары болғандығын,онда ғылым мен техника 

жетістіктері, жаратылыс құпиялары жайында жазылып тұрғандығын да осы зерттеулерден 

пайымдадық.Сонымен қатар ғалым  «Орал » , «Трудовая жизнь»,  «Қазақстан»,  «Айқап» 

газеттерінің жұмысына, мазмұны мен бағыттарына  тоқталады. 

            «Қазақстан» газетінің бұрынғы «Түркістан уалаяты » мен «Дала уалаяты» 

газеттерінен ерекшелігі оның патшаның отаршыл әкімшілігінің ресми органы 

болмағандықтарында.Оған қазақ халқының прогресшіл интелигенция өкілдері Бақытжан 

Қаратаев, Сейітқали Меңдешев секілді қоғам қайраткерлері ат салысты. «Қазақстан» газеті 

демократияшыл,ағартушылық бағытта болды», -деп жазады өз еңбектерінде Қайыржан 

Бекхожин .Ғалым  докторлық диссертатциясында «Садақ» қолжазба журналы, «Ешім 

даласы» газеті мен «Айна» журналы мен «Тіршілік» газеттері жайында да құнды 

деректерді,пікірлерді көптеп келтіреді.Әсіресе,1918 жылы Рақымжан Дүйсенбаевтың 

редакторлығымен және Сәкен Сейфуллиннің идеялық жетекшілігімен шығып тұрған 

«Тіршілік» газетінің  халыққа жасаған ағартушылық-үгітшілік ықпалдары  кеңінен сөз 

болады. Семейде басылған «Сарыарқа», Ордадан жарық көрген « Ұран», Ташкенттен 

шыққан «Алаш» , Торғайда басылған «Қазақ мұңы» газеттері мен « Жетісу еңбекшілерінің 

хабаршысы» басылымдарын зерттей отырып,  ғалым сол замандардағы қамдық-саяси өмір 

шындықтарын дәлелді баяндайды. 

        Қазақстан баспасөзінің халық шаруашылығын қалыпқа келтірудегі еңбектері де 

ғалымның зерттеулерінде іргелі орындарға ие. Бұл тұстарда «Қызыл қазақ», «Еңбекші 

қазақ», «Бостандық туы», «Ауыл», «Ерік», «Кедей тілі», «Ақ жол», «Шолпан», 

«Темірқазық», «Таң» секілді қазақ басылымдарына зерделі шолулар жасалады. Тіпті Қазақ 

радиосының ақпараттық қызметі жайлы да пікірлер ұсынған. «Радио өзінің ағартушылық, 

насихатшылық қызметін сонау Саммуэль Морзенің сызықшалары мен нүктелері түрінде 

болған кезінің өзінде-ақ атқарғаны тарихтан белгілі. 1914-1917 жылдарда дүниеге даңқы 

таралған Қысқы сарайдан саяси-тәрбиелік мәні бар ел зиялыларының сөздерін, патшаның 

нұсқауларын таратып, радиограммаларды басып шығарып, үлестіріп, ақпараттық-

үгітшілдік саясаттың бір қызметін атқарған болатын. Сол тұста Ресей отары болып отырған 

Түркі халықтары да патшалық өкімет назарынан табылып, табиғи байлығы мол, бұратана 

халықты уысына ұстаудың басты құралы етіп осы радионы пайдаланғаны құжаттар 
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деректері арқылы мәлім. Мұрағаттық деректерге сүйенсек 1920 жылдары-ақ Семей 

губерниясында, Орынбор, Қызылжар, Көкшетау, Ақмола, Кереку, Өскемен қалаларында 

қабылдаушы- таратушы радиостанциялар жұмыс істеп тұрған. Тіпті шағын елді мекендерде 

де радиостанциялар ашып, мемлекеттік тұрғыдан ұлттық тілдерде хабарлар тарату 

көзделген. Ұлы Қазан төңкерісі тұсында жұмыс істеп тұрған Ташкенттегі радиостанция 

қызметі өте үлкен аумақты мекендеген халықтарды байланыспен қамтамасыз ете алмауы 

себебінен жаңа радиостанциялар ашу қажеттігі туындады. 1918 жылы маусымда Түркістан 

Автономиялы Кеңестік республикасы большевиктер ұйымдарының 1 съезі Түркістан 

Коммунистік партиясы құрылғанын жариялады. Оның жанынан баспасөз бюросының 

құрылуы да қажеттіліктен туды, іле-шала ақпараттық бюро қүрылды, ол РОСТА-ның 

Түркістан бөлімі деп аталды. Кейіннен Орынбор бөлімшесінің Қырғыз автономиялы 

республикасы жарияланғаннан кейін КирРОСТА болып қайта құрылғаны жөніндегі 

деректер зертттеуші ғалымдар еңбектерінде айтылған. Қазақ жерінде Ақтау қаласындағы 

(бұрынғы Шевченко, Форт-Александровск) радиостанцияның 1912 жылдан жұмыс істеуі де 

отарлау саясатын жүзеге асыру жолындағы шаралардың бірі екендігі айқын»,- деп 

жазылған зерттеу еңбекте. «Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ публицистикасы 

патриотизм мен отаншылдықтың тамаша үлгісін көрсетті-деп жазады ғалым. Майданда 

қазақ тілінде шығып тұрған  «Отан», «Майдан правдасы»,  «Қызыл әскер правдасы» , 

«Жауға қарсы аттан!» газеттері жайында,оларда жарияланған материалдардағы қазақ 

жауынгерлерінің ерліктері қақындағы Қасым Шәріпов,Әбу Сәрсенбаев,Жұбан 

Молдағалиев,Мұзафар Әлімбаев,Қалижан Бекхожин,Әзілхан Нұршайықов,Әнуар 

Ипмағамбетов секілді майдангер публицистердің туындыларын терең ғұламалық зердемен 

талдайды. 

Қазақстан журналисткасының тарихын зерделеуде тұңғыш толымды еңбек жазып, қазақ 

публицистикасының тілін алғаш зерттеген тарих ғылымының докторы,профессор 

Қайыржан Бекхожиннің  қалдырған еңбектері болашақтың тарихында өз жалғасын табары 

анық.  
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ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ ЫҚЫЛАСЫ 

 

Қазіргі Өнер академиясының ғымыратында оқитынбыз. Жатақханамыз да алыс емес, 

Виноградов көшесімен тура баратынбыз. Осылай төрт жыл оқыдық та, бітіру сәті келді. 

Жұмыс іздеу керек. Мен екі балалы әкемін, степендияға қоса табыс табуды ойлайтын 

кезім... 

Осындай күндердің бірінде, «Қазақстан теміржолы» газетінде бос штат бар дегенді 

есітіп, сол жерге жұмысқа тұруды ойладым. Редакцияға бардым, бірақ, мені жұмысқа 

алмады. Оған аса қайғырған мен жоқ. Студенттік шат-шадыман көңіл-күймен жүріп, біраз 

уақыт өтіп те кеткен... 
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Журналистика тарихы сабағын жүргізетін ұстазымыз Қайыржан Бекхожин кезекті 

дәрісін өткергеннен кейін, журналистік өмір тәжерибесі   турасында біршама сыр шертті. 

Біз бұл кісінің білім алу кезеңі қаншалықты қиындықпен өткендігі, Қазақ 

журналистикасының алғашқы жылдарындағы ұйымдастыру шаралары қандайлық 

ауыртпалықпен жүзеге асқандығы туралы шежірелерді ұйып тыңдадық. Ұлы ұстаз 

әңгімесін: «Сендер дайын журналистсіңдер, кез-келген баспасөз мекемесіне жұмысқа 

тұрып еңбек ете аласыңдар»- деп аяқтады. Осы сөзі қамшы болды да,: «Мен бір газетке 

жұмысқа сұранып едім, алмады» деп айтып салдым. 

Бұл кісі көп ойланбастан, «қай газет, кім алмады?» деді. Мен жөнін айттым.  

«Жақсы, сабақ біткен соң, маған келіп жолық» деді.  

Мен солай жасадым.  

«Редактордың телефоны қандай»? 

Мен айттым. Ол кісі телефон соғып, редактормен сөйлесті.  

Менің таңқалғаным, ол кісі мен туралы өзім білмейтін мәліметтерді айтып жатыр. 

Неге айтып жатқанын түсінбегендіктен, мен таң қалған күйі құлақ салып тыңдадым. Сонда, 

журналистиканың тұңғыш профессоры, қарапайым көп шәкіртінің бірі туралы айтқан 

сөзінен мен көп нәр алдым. Өзімді үлкен биіктен көре алатындай дәрежеге жеттім. Бірақ, 

мен оған сенген жоқ едім. Ойым, не де болса, жұмысқа тұрып кетсем, стипендияма жалақы 

қосамын ғой деген ниетте отырып едім. Есімде қалғаны Қайыржан ағамыздың: «Бұл біздің 

талантты студентіміз, сен соны жұмысқа алуға тиістісің», деді де, телефон тұтқасын қоя 

салды... 

Бір сәт үнсіз ойланып отырды да, маған қарап, «Енді бар  нәтижесін маған 

айтарсың», – деді. Мен шығып кеттім, бірақ әлгі айтқан редакцияға барған жоқпын. 

Өйткені, бір сәті болмаған істің екінші барғанда жөнге келе қояды дегенге сенбейтінмін... 

Содан күндер өтіп, сабақ кестесі бойынша Қайыржан ағайдың сабағына тағы келдік. 

Алғашқы сөзін маған арнап: «жұмысқа тұрдың ба?» – деп сұрады. Мен ұстаз көңіліне қаяу 

түсірмеу ниетімен,  «иә» – деп жауап бердім. Ол кісінің лекциясы соңғы сабақ болатын. 

Мен аудиториядан ертерек шығып, Қ.Бекхожин ағамыздың кабинетін торыдым. Ондағы 

мақсатым журналистикадағы алғашқы профессор ұстазымыздың осыншалық ықыласын 

қалай қайтара алам деген ниетімді білдіру еді.  

 Асықпай жүретін ұлы ұстаз кабинетіне енгенде, мен де ере кірдім. Ол мені 

жатырқамақ түгіл, шынайы бір елжіреген ықыласпен қарсы алды. Сөйтті де, «менде 

жұмысыңыз бар ма еді?» деп сұрады. Мен аңтарып тұрып қалдым да: «Сізге алғыс айтқалы 

келдім!»-дедім. 

«Сен қай баласың» – деп сұрады. «Анада сіз маған жұмысқа тұруға көмектесіп 

едіңіз, сізге алғысымды білдіріп,   шәйға шақырайын деп едім...» – дедім. Сәл үнсіздіктен 

кейін ол кісі – Ондай да бола ма екен?- деп мейірлене күлімсіреді. Өзіңіз айтқандай мен 

дайын журналиспін емес пе?!. Демек әріптеспіз, деп еркінси қолқа салдым. Ол кісі келісті.  

Баратын жерімізді келісіп, бір шәйханаға кірдік... Отырмыз... Мен сабақ туралы бір-

екі ауыз сұрақ қойсам, соған жауап беріп, жайбарахат күй кешкендей сыңай танытты. 

Біршама уақыт өткенде, студент пен профессордың үнсіз ой түсіністігін бір келіншек келіп 

бұзып жіберді. Ол профессордың бетінен сүйіп, биге шақырды. Қайыржан ағамыз 

қарсылық көрсетпей биге шықты. Осылай екі-үш рет биледі, содан келіп, қасыма отырған 

кезде, мен ұстазымнан сұрадым: «Бұл қалай? Кімдер бұлар?» 

Сонда профессор ағамыз: «Бұлар менің студенттерім, қайсысы қашан оқып-

бітіргенін білмеймін, бірақ осы шәкірттердің ықылас көрсеткендеріне риза боламын» – деп, 

бір күрсінді.  

Содан, екі сағаттай отырғаннан кейін, мен ақсақалды үйіне апарып, жеңгейден 

кешірім сұрап, үйіне кізгізіп салдым. 

Қайыржан Бекхожиннің сол бір адами ұстаздық кейпі ойымнан кетпейді. Неге дейсіз 

ғой? Профессор мен студент арасындағы көкірек керусіз қарапайым араласа кетуі – әкелік 

қамқорлық пен риясыз жақсылық тілеуі, игілік көрсетуі нағыз ұстаздық қасиет деп 
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түсінемін. Ал, шайханада биге шақырған жас келіншектер кезінде профессор ағамыздың 

қамқорлығын  көріп, ұстазға ықылас-ылтипатын көрсетудің сәті түскеніне риза 

болғандарын түсіндім.  

«Ұстаз шәкіртімен қадірлі!» деген тіркестің мағынасы осы екен ғой деп әлі күнге 

дейін ойлаймын... 

 

Медеубек Сағатбек, 

                                                                 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультеті,  

ф.ғ.к., доцент 

 

ҚОҒАМДЫҚ САНАҒА ҚОЗҒАУ САЛУ ӨНЕРІНІҢ  АУЫЗША ТҮРІ – 

ШЕШЕНСӨЗ 

 

  Орыс ғалымдары «устная публицистика» деп, ал біз оны тікелей аударып «ауызша 

публицистика» деп атап жүрген сөз өнерінің үлкен бір саласын кезінде алғаш рет Ахмет 

Байтұрсынов «шешен сөз» деп атап соның ерекшеліктерін ажыратып берген болатын. 

Ғалым былай дейді: «Шешен сөзде айтушының мақсаты баяндап, сипаттап түсіндірумен 

қоймай, пікіріне нандыру, сендіру, ұйыту, бұйыту, иман келтіру болады. 

Оны істеу үшін шешендер жай байымдаушыларша айтқан сөзі адамның ақылына қону 

жағын ғана көздемейді. Сөз қанға, жанға әсер етіп, арбау сияқты адамның ойын да, бойын 

да балқытып билеп алып кетуге иждаһат етеді. 

Сондықтан шешен сөздің “қыздырма” яки “қоздырма” деген айрықша бөлімі болады. 

Оның қызметі адамның жүрегін билеп, жүйесін босату, қанын қыздыру, намысын келтіру, 

арқасын қоздыру. 

Шешен сөздің бұл бөлімі пікірді дәлелдеп, сипаттап, мәністеп болғаннан кейін келеді. 

Өйткені пікірді баяндап, түсіндіріп, дәлелдеп, сипаттап ақыл жағы қанағаттанғаннан кейін 

жүрек жағына әсер етіп, бойын балқыту жеңіл болады. 

Осы айтылған мақсаттарға қарай шешен сөздің тілі уытты, лепті, әсерлі, қанды 

қайнатып, жүрек тулатып, естен айырып, ерікті алып кететін күшті, көрнекті, сәнді, мәнді 

тіл болады. 

Шешен сөздің зор мүшелері бесеу:  

1. Бастамасы.  

2. Ұсынбасы.  

3. Мазмұндамасы 

4. қыздырмасы.  

5. қорытпасы. [1] 

        Терминтанушы ғалымдардың айтуынша: «Ұғымдарға атау беріп, сөзбен белгілеп 

алмай тұрып, олар жөнінде сөз қозғап, талдау жасау мүмкін емес» [2]. Шындығында қазақ 

шешенсөзін зерттеу барысында сан алуан түсінік, пайым, ұғымдар алдымыздан шыққанда 

оларға бұған дейін ешбір ат қойылып, айдар тағылмағандығын білдік.         

         Оның да өз себебі бар еді. Сонау жиырмасыншы ғасырдың басында Ахмет 

Байтұрсынов «Әдебиет танытқышында» ажыратып айтқан шешенсөз табиғатын кейін 

арнайы зерттеуге ешкім бара қоймады. Ахаң ақталғаннан соң қолға алынған оның 

мұраларын жариялау, оқу, танысу зерттеу, зерделеу ісі әлі күнге баяу жүріп келеді. Баяу 

болғанның үстіне шалағайлық таныту да бар. Олай дейтініміз - Ахаң тайға таңба басқандай 

етіп «әлеуметке дегенін істету үшін айтылған сөз, егер ауызша болса- шешенсөз, жазбаша 

болса- көсемсөз» деп анықтап айтып кетіп еді.Біз оның жазбашасын алдық та ауызшасын 

жылы жауып қойдық. Сол себептен де шешенсөз туралы ой қозғағанда санаға үйірілген 

кейбір ұғым, түсініктерге ғылыми таным сүзгісінен өткен атау қойылып, ара жіктері 

ажыратылмағандығын түсінеміз. .  
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         Мысалы, кез келген адам өзі көрген оқиғаны бір немесе бірнеше адамға айтады. 

Болған оқиғаны ешбір қоспасыз, боямасыз сол қалпында жеткізуге тырысады. Сол ауызша  

жеткізген ақпаратты ғылымда не деп атаймыз?  

        Болмаса, кез келген адам өмірде көргенінен, естігенінен, байқағанынан, аңғарғанынан 

ақпарат жиып, өзінше ой түйіп оны келесі адамға, айналасына, өз ортасына айтады. Оның 

бұл айтынын не деп атаймыз?  

       Немесе кез келген адам өз өмірінен өткен жайттарды немесе көзі көрген адамдардың 

өнегелі істері, тағылымды сөздерін есіне ала отырып өз ортасына айтып береді. Мұны не 

деп атауға болады?     

        Адам табиғаттың тамаша бір суретін алғаш көрді, таңданды. Соны қолмен қойғандай 

қылып айтты. Болмаса өзі туып- өскен жердің табиғатын тамсана отырып суреттеп берді. 

Оның бұл суреттеуін ғылымда не деп атаймыз? 

       Адамдар жақсы адамнан жақсы тағылым алады. Айналасына тек ізгілік нұрын шашып 

жүретін адамдардың жақсылығын, адамгершілігін жалпы адамдық келбетін, сырт 

сұлулығын сөзбен сомдап, екінші біреуге үлгі ретінде айтады. Оның бұл айтынын не деп 

айтамыз?  

        Егер Ахмет Байтұрсынов секілді ғалым болғанда бұлардың бәріне ендігіге дейін жеке-

жеке ат қойып, қызметін де, айтындық ерекшеліктерін де ажыратып берген болар еді. Ондай 

болмады. Шешенсөздің арнайы ғылыми нысан ретінде зерттелетін уақыты енді туды, ол 

істі қолға алу біздің мағдайымызға жазылған екен, қадари-халімізше атқарып көруге 

талпындық. 

        Бұрынғыдай айтылған сөз айтылған жерде қалып немесе желмен ұшып кететіндей 

емес,  сол күйінде таспаға жазып алып, сақтап қою оңай.. Сақтап қана қоймай қоғамдық-

әлеуметтік қажетке жарату мақсатында ғылыми айналымға түсіру маңызды. Айналымға 

түсуі үшін  шешенсөз айтындарына жеке-жеке ат қойып, анықтамасы мен айқындамасын 

түсінікті тілмен түйіндеп алған жөн. 

Қазақ «шешен» деп айтылған пікірге немесе болған жайға сол сәтінде ұтымды да ұшқыр әрі 

анық та айқын, әркімнің көкейіндегі қажеттілікке толық жауап бере алатын ойды, пікірді 

айтуға шебер адамды айтады. Қарсы пікірге орынды уәж айта білетін, тыңдағанның 

санасын жаулап, жанын баурап алатын терең танымға, биік талғамға құрылған бейнелі де 

бедерлі сөздерді әсерлі етіп жеткізе алатын дарын иесін де шешен дейді. 

        Шешендік көпсөзділікке байланысты айқындалмайды, дөпсөзділікке қатысты  

анықталады. Мысалы, қырғыздың бір бай манабы қазақтың Диқанбай деген байына арнайы 

келіп байлық жарыстырмақ болыпты. Әдейі ерте келген шешені әлгінің алnын-күміс, мал-

мүлігінен  бастап  бір сабақ жібіне дейін тізбектеп, түс ауғанша сөйлепті. Естігеннің бәрі 

таң қалыпты. Осынша байлық Диханбайда бар екеніне күмән туа бастайды. Есепші айтып 

болғанда Жанғабыл шешен: - Дыхаңның есепшісі мен едім, мен айтып көрейін,- деп рұқсат 

сұрапты. Сонда ананың байлығына өзінің мал-мүлкі олқы соғып тұрған Диханбай 

Жанғабылды сыртқа ертіп шығып кетіп: 

-Ей, сен қашаннан бері менің дүниемді есептеп жүр едің? Жеңісті соларға бере салайық,- 

депті. Жаңғабыл көнбепті.  

      Алқа топтың ортасына келгенде Жанғабыл: 

     -Мен білетін Диханбайдың байлығы мынадай: Дыхаңның ауылы қыстаудан жайлауға бір 

ай бойы көшеді. Көштің соңы үйін жығып жатса, алды тігіп жатады.  Әр үй қонған  жеріне 

бір-бір кілем тастап кете береді,-деп тоқтағанда қырғыздың байы бармағын шайнап 

жіберген екен. Орнынан жедел тұрып, асығыс атқа мініп, артына қарамай желе жүріп 

кетіпті. Орта жолға келгенде нөкерлері жөн сұрапты. Сонда бай: 

- Ана Жанғабыл қаратілді шешен екен, сүйегіме өшпес таңба салды. Мен шіріген боқ 

дүниемді айту үшін алты күн жүрдім. Есепшім алты сағат сарнады. Ал ол ауыз жиып 

болғанша Диханбайдың елінің көптігін, жерінің көктігін айтып бүкіл қазақ, қырғыздың 

алдында мені жерге қаратты,-депті. 



46 

 

        Осындағы Жанғабылдың айтқан шындығы қайсы? Керемет көркем тіл көрінбейді. 

Мұнда асқақ леп те жоқ, әсірелеу, асыра мақтау, мадақтау да ада, тілдің сыртқы  

бейнелеуіш-көркемдеуіш құралдары да менмұндалап тұрған жоқ.. Жәй ғана қарапайым 

сөлемдер мен сөз тізбектері.  

        Жанғабыл айтқан жауаптың астарын ақтарсақ, онда қырғыз манабы түсінгін 

шындықтар мына сөздерден көрінеді: біріншісі: «Дыхаңның ауылы қыстаудан жайлауға 

бір ай бойы көшеді». Демек, Диханбай иемденген жер өте кең, байтақ. Екіншісі: «Көштің 

соңы үйін жығып жатса, алды тігіп жатады.» Яғни,  Диханбай ауылындағы түтін саны 

көп. Үшіншісі: «Әр үй қонған  жеріне бір-бір кілем тастап кете береді». Бір қарағанда 

шындығында  Диханбайдың өз басы ғана емес, оның ауылындағы әр отбасы да қонған 

жеріне кілемін жайып тастап кете беретін шіріген бай екен деп қабылдауға болар еді. Бірақ, 

Жанғабыл шешеннің астарлап айтып отырғаны кәдуілгі «қытай кілем» немесе «түрікпен 

кілем» емес әрине. Жанғабыл Диханбай иелігіндегі жердің шұрайлы, жайлы, сұлу екенін 

айтып отыр. 

        Шешен осы үш ауыз сөзі арқылы ел мен жерге деген құрметті, адамға одан асқан 

байлық жоқ екенін және Диханбайдың да (өзінің де) сол ел мен жерді аса қадірлейтіндігін  

танытқан. Жанғабылдың бұл жауабында отаншылдық рух бар, азаматтық жауапкершілік 

айқын, патриоттық сезім зор. Бұл сөз Диханбай үшін де, Жанғабыл үшін де айтылмаған, 

түптеп келгенде қазақ елінің намысы үшін айтылған. Сондықтан да естіген елдің жүрегіне 

жол тапқан да жадында сақталған. Ұрпақтан ұрпаққа шешендіктің бір үлгісі ретінде бояуын 

жоғалтпай жеткен. 

         Адам уақыт пен кеңістіктің сан сынынан өте келе дабыстау, дауыстау машықтарының 

нәтижесінде мағыналы дыбыс шығара бастады. Әр мағыналы дыбыс қайталана келе немесе 

бір-бірімен қосыла келе жеке сөз пайда болды. Әуелі бір буынды, одан соң екі буынды  

сөздер дүниеге келді. Адамдар күнделікті тіршілікте қайталана беретін: 

 -жағдайлар мен құбылыстарға,  

- істейтін істері мен әдеттеріне, 

 -күнде көріп жүретін айналадағы заттарға; 

- адамдарға; 

- аң-құстарға; 

-өзге де табиғат жаратындыларына; 

- қимыл-қозғалыстар мен әрекеттерге өзінше ат қоятын болды. Сол аттар мен атауларды  

қатар атау арқылы мағына, мазмұн құрастыру машығын жетілдірді. Сөйтіп бірте-бірте үн 

қату, тіл қату, сөйлеу, айту  мәдениеті қалыптасты. Үн – адамның ең қажетті, аса маңызды 

сәтте тек көмейінен шығарылатын дыбыстық ақпарат, дыбыстық тілдесу. Үн- кейде 

мағынасыз, кейде мағыналы бір немесе бірнеше дыбыстың әлденеге жауап ретінде 

шығарылған жиынтығы. «Үндеді», «үндеу», «үн қатты» секілді «үн» сөзімен байланысқан 

тіркестер шақыру немесе жауап беру мағынасында  айтылады. «Үндеді» деген етістік 

Махмұт Қашқаридың сөздігінде  «шақырды» деген мағына береді деп жазылған. [3] (Ol 

meni үndedi – Ол мені шақырды) Айтылым кезінде адамдар «үн қат», «үн қатпады», «үн 

қатты» деген тіркестерді жиі қолданады. Осындағы «қату» етістігі «айту» етістігімен 

мағыналас, мәндес секілді. Бірақ шын мәнінде олай емес. «Қату» етістігі «үн» және «тіл» 

деген зат есімдермен ғана тіркесіп барып белгілі бір ойды білдіреді. Біріншісі зат есімге 

тіркескенде тек  үн шығару мағынасын,  ал екіншісі зат есіммен тіркескенде «сөзбен жауап 

беру» мағынасын береді.  

       Үн қату – естілген лепеске жауап ретінде шығарылған дыбыс. Мысалы, біреу 

шақырғанда немесе дыбыс бергенде оған қарсы «а?» «е..", ау, иә, не т.б. секілді ішкі сезімнің 

сыртқа шығу сәтінде берілген дыбыстық жауап. (Кейін бұл тіркес замансөзгерлер  арасында 

бейнелі түрде «айтылған ойға жауап берді» деген мағынада қолданылды.) 

       Ал тіл қату – айтылған сөзге бір сөзбен немесе тіркеспен қоштаған, келіскен, болмаса 

қарсылық білдірген мәнде  жауап беру. Мысалы, «немене?», «Ол не?», «мен», «иә», «бар», 
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«жоқ», «қазір...», «келе жатырмын»... т.б. Үн қату мен тіл қату әрекетінің мерзімі қысқа. 

Кері байланысқа түспейді,  тілдесімге немесе сөйлесімге одан әрі қатысымға бармайды.  

       Сөйлеу – адамның белгілі бір оқиғаға, іс-әрекетке немесе жағдайға байланысты ішкі 

ойын айтымдар арқылы сыртқа шығаруы. Сөйлеудің мекенаты (адресаты) болуы да, 

болмауы да мүмкін.  

       Ал «айту» етістігінің «қату» және «сөйлеу» етістігіне қарағанда  мағыналық-

мазмұндық мәні ауқымды әр салмақты.  

       Айту - қоғамға қажетті белгілі бір тиянақты ойды, пікірді жеткізу қызметін  

айқындайды. Және оның нақты мекенаты болуы міндетті.        

       Тіл адамдардың топтаса жүріп өмір сүру, бірлесе жүріп күн көру қамы үрдістері 

нәтижесінде сөйлесім, тілдесім, қатысым барысында пайда болды. Тіл құрал-саймандар 

жасау, аң аулау, азық дайындау, сыртқы күштерден қорғану, бір сөзбен айтқанда өмір үшін 

күрес процестерінде даму сатыларынан өтті.  Тайпалардың, рулардың, ұлыстардың келешек 

үшін арпалыс айқастары кезінде адамдар сан алуан алмасулар мен араласуларды бастан 

кешірді. Өмір сүру, тіршілік ету қажеттілігі оларды бір тудың астына біріктірді. Тайпалық 

одақтар, бірлестіктер, қағанаттар, хандықтар, мемлекеттер аясында ұлт болып қалыптасты. 

Сол кезден бастап өзінің жеке тілі орныға бастады. Бір тілде сөйлеген соң сол тілдің 

дамуына табиғи жағдай жасалды. Қарабайыр хабарлау, бұйыру, жұмсау, қоштау, қолдау, 

қарсыласу тілі уақыт өте келе көркем тілге ауысты. Яғни, ақпаратты көркем тілмен жеткізу 

машығы қалыптасты.  

        Ақпаратты көркем тілмен жеткізу машығы шешенсөз өнерінің дамуына жол ашты. 

Шешенсөз деп – қоғамдағы  күрделі мәселелерді мемлекеттік, ұлттық, бұқаралық мүдде 

тұрғысынан қозғау әрі оларды шешу жолдарын  түсіндіру және сол іске жұмылдыру үшін 

әлеумет алдында ауызша айтылған пәрменді әрі деректі де дәйекті  сөзді айтамыз.  

       Біз бүгінге дейін Ахаңның анықтамасын біржақты қолданып, соған сүйеніп зерттеу 

жүргізіп келдік. Яғни «әлеуметке айтқанын істету мақсатымен» жазумен шығарылатын 

сөзді, яки көсемсөзді ғана сөз етіп жүрдік те, газет, журнал шығарылғанға  дейін мына 

сайын далада әлеумет болмағандай, болса ол әлеумет басқарылмағандай, басқару үшін сөз 

айтылмағандай «әлеуметке айтқанын істету мақсатымен» ауызша айтылатын сөзді, яки 

шешенсөзді  назардан тыс қалдырдық. Сол шешенсөзді ескерусіз қалдыру арқылы 

ұлтымыздың сан ғасырлық ауызша айту өнерін, яғни қоғамдық пікірді ауызша жеткізу 

машығын, қоғамдық сананы қозғайтын ойды ауызша айту шеберлігін, сонымен бірге   

бабаларымыздың қоғамды басқару үшін айтылған асыл ойлары мен пікірлерін 

отарлаушылармен бірге аяққа таптап келдік. Соның зардабын бүгін көріп отырмыз. 

Орысша ойлап, ағылшынша сөйлегіміз келеді. Өз пікірін ауызша пәрменді де әсерлі айту 

дәстүрінен айырылып қалдық. Бетке тура қарап ақиқатты ашық та айшықты айту әдебі мен 

әдетінен ада болдық. Соттың алдында тұрсақ та, халықтың алдында шықсақ та  қағазға 

қарамай сөйлей алмайтын, ойын айта алмайтын халге түстік. 

  Ахмет Бйтұрсыновтың анықтамасына ден қойсақ, ол кісі шешенсөзді бес түрге бөліп 

қарастырады:   «Шешен сөздер бес түрлі болады:  

1)    Шешендер жиынды аузына қаратып, нандырып, сендіріп, мемлекет ісіне қарар 

шығарту         мақсатпен сөйлегенде – саясат шешен сөзі деп аталады.  

2)    Шешендер сотта айыпкер адамдарды ақтау, я қаралау мақсатпен сөйлеп, сот 

билігіне әсер ету үшін  айтқан сөздері – билік сөзі деп аталады. 

3) Біреудің халық алдында еткен еңбегін, өткізген қызметін айтып, қошаметтеп 

сөйлеген шешеннің сөзі – қошамет шешен сөзі деп аталады. 

4) Білімділердің, ғалымдардаң пән мазмұнды сөйлегені – білімір шешен сөзі деп 

аталады. 

5) Дін жайынан сөйлеген ғұламалар саөзі, молдалар сөзі – уағыз деп аталады.» [3] 

Ахмет БайтұрсыновШығармалары (Өлеңдер, аудармалар, зерттеулер) Алматы, “Жазушы”  

1989ж.222-223бб. 
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      Осыларды басшылыққа ала отырып атқаратын қызметіне қарай атауларын аталымға 

яғни терминге айналдырсақ онда Ахаңның тіркестері саясатсөз, биліксөз, қошеметсөз, 

білімірсөз, уағызсөз деп түрленеді де тілге енеді. Сөйтіп біз шешенсөздің, яғни ауызша 

публицистиканың бес саласын білеміз. Осы бес сала өз ішінде бірнеше түрге бөлініп кетеді. 

Айталық саясатсөз: жолдау, қолдау, мәлімдеу, баяндау, келіссөз, ұсыну, мақтау,  көзбесөз, 

ұран, ант, т.б. 

Биліксөз: ақтау, қаралау, қорғау, бұйрық, пәрмен,  т.б.; 

Қошеметсөз: мадақ, арнау, лебіз, лепес, тілек, бата, т.б. 

Білімірсөз: дәріс, ақыл, кеңес, сабақ, пікір,жарыссөз 

Уағызсөз:  хадис, аят, сүре, діни аңыз,  
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Алмагүл Құрманбаева, 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетiнiң доценттерi 

 

АЛЫПТЫҢ АМАНАТЫ 

       Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуші, ғалым Қайыржан Бекхожиннің профессор 

Тауман Амандосов туралы ерекше бағалаған еңбегі 1968 жылы жарық көрген «Совет 

журналистикасының теориясы мен практикасы» атты кітабы еді. 

Зерттеуші бұл туынды жайлы 1979 жылдың 19 қаңтарында «Қазақ әдебиеті» газетінде 

«Тұңғыш оқулық» деген мақала жариялады. Онда автор журналистика теориясы оқулыққа 

зәру болып отырған кезеңде жарық көрген кітаптың елеулі жаңалық екенін құптап, еңбектің 

баспасөз жанрлары жайында жүргізілген тиянақты зерттеулерінің нәтижесі екенін

 дәлелдеген болатын.  

      Профессор Тауман Амандосовтың бұл зерттеуін Қайыржан Бекхожин университет 

студенттерінің, газет қызметкерлері мен аймақтық тілшілердің қолдан түспес кітаптарының 

бірі деп бағалады. Ғалымның бұған дейін де баспасөз жанрлары, публицистика жөнінде 

көлемді зерттеулері мен монографиялары жарық көрді. Аталмыш оқулық сол көп жылғы 

зерттеулердің бір түйініндей ғана. Автор өз еңбегінде кеңестік баспасөздің, телевизия мен 

радио-хабарлардың, кітап баспаларының қалыптасып, даму жолдарының тарихына, 

олардың жаңару кезеңдеріне жан-жақты тоқталды. 

Сондай-ақ, республика баспасөзінің сол кезеңдегі даму жүйесі мен оны елімізде жетілдіре 

білудегі игілікті істерді халыққа жеткізу туралы барынша дәлелді, ғылыми тұжырымдар 

ұсынды. Сондай-ақ, журналистер, ауыл-село тілшілері бұл кітаптан баспа, мерзімді 

баспасөз орындарының жұмыс істеу ерекшеліктері, шығармашылық ізденістері жайында 

кең мағлұматтармен танысты. Газет редакцияларындағы жұмысты ұйымдастыру мен 
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тілшілерді, әсіресе жас журналистерді тәрбиелеуге қатысты айтқан ой-пікірлер тізбегі 

ғалым еңбегінің құнын арттыра түскен. 

        Журналистке тән қасиеттер – қоғамдағы әлеуметтік құбылыстарды тез байқап, оған үн 

қосу, қоғамдық пікір туғызу. Журналист өмір материалдарын зерттеп, оны көпшілікке түрлі 

әдістермен шұрайлы тіл арқылы жеткізсе ғана табысты болмақ. Оған апарар жол – 

журналистік шеберлік, бейімділік. Қ.Бекхожиннің ғалым еңбегі жайлы талдап өткен 

деректері қазіргі журналистика саласының да өзекті қырларына айналған. 

Профессор Тауман Амандосов аталмыш теориялық еңбегінде журналистік шеберлікті 

шыңдаудың түрлі әдіс-тәсілдері мен публицистика жанрларының даму ерекшеліктері 

жайлы мол материалдар беріп, тұжырымды пікірлер жинақтайды, журналистік 

шыңдалудағы басты-басты кезеңдерді ғылыми тұрғыда екшейді. Белгілі қаламгерлердің 

творчестволық лабораторияларына да үңіле отырып, көңілге қонымды пікірлер түйіндейді.  

        «Баспасөз жанрлары – баспасөздегі публицистикалық шығармалардың әдеби 

формалары». Бұл Т.Амандосовтың жанрлар туралы жазған айқындамасы. «Олар жазылған 

материалдың мазмұны мен түріне, стильдік ерекшеліктеріне қарай бөлінеді. Журналист 

болам деушілер үшін – жанр сипатын меңгеру, оның әдісін білу басты міндет». Сондықтан 

ғалым публицистиканы әдебиеттен бөлек дербес пән ретінде қарастырып, 

«публицистиканың ерекшеліктері қандай, оның мазмұны мен формасы, әдісі мен 

функциясы нені негіз етіп алады, көркем шығармалармен ара- қатынасындағы 

айырмашылық неде?» – деген сан алуан күрделі сауалдарға мүмкіндігінше жан-жақты, 

тиянақты жауап беріп, публицистика жанрларын зерттеуші басқа да ғалымдармен пікір 

таластыра отырып, өзінің ғылыми пайымдауларын алға тартады. 

Профессор Қайыржан Бекхожин ғалымның осы еңбегіне жоғары баға бере келіп: 

«Журналистика пәніне қажетті тұңғыш рет жарыққа шығып отырған толымды қазақша 

оқулық» деген кесімді пікір білдіреді. Әсіресе журналистика факультетінде оқып жүрген 

студенттерді, газет-журнал қызметкерлерін, жас журналистерді тәрбиелеуде бұл кітаптың 

берері мол екендігін ерекше атап көрсетеді. 

Бұл күндері газет жанрларының түрлері молайып, журналистік шеберлікті шындаудың 

жолдары қайта қарастырылып, болашақ журналистерге белгілі публицистердің 

шығармашылық мұралары аудиториялық арнаулы курстар жүргізу арқылы үйретіледі. 

Газет жұмысының қыр-сыры жеке журналистердің шығармашылық лабораториялары 

арқылы таныстырылады. Журналистика факультетінің оқу жоспарлары «Журналистикаға 

кіріспе», «Қазіргі газет жанрлары», «Мерзімді баспасөздің теориясы мен әдістемесі», 

«Әдеби редакциялау», «Публицистика өнері» тағы да басқа жалпы курстармен 

толықтырылды. 

        Семинар сабақтары репортаж, есеп жазу, редакциялық «лездеме» түрінде өткізіліп, 

студенттердің жаза білу ұшқырлығын арттыруға жете көңіл бөлінеді. Ақпараттық жанр 

түрлері: стандартты ақпарат, текстовкалар, хроникалық хабарлар, кеңейтілген ақпарат 

туралы жаңа түсініктер қалыптасқан. Репортаж жазу әдістері, сұхбат жанрының 

ерекшеліктері, есеп жазудың сырлары, журналистік зерттеудің қыр-сыры ашыла түскен. 

Талдамалы, сараптамалық және көркем-публицистикалық жанрлардың алатын орны да 

ерекше бағыт алып келеді. 

        Осы орайда профессор Тауман Салықпайұлының жанрлар туралы жазған еңбектері өз 

құнын кеміткен емес. Ғалымның публицистика жайлы жазған құнды пікірлері туралы 

қазіргі газет жанрларын зерттеп, студенттерге дәріс оқып жүрген ғалымдарымыздың бірі 

Кәкен Қамзаұлы «Көркем әдебиет пен публицистиканың әдісі бірін-бірі қайталай 

қоймайды. Мәселен көркем әдебиеттің жалпы әдісі қоршаған орта мен адамды эстетикалық, 

образдық тұрғысынан танып, бейнелейді. Публицистиканың әдісі – өмір шындығын 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік жағынан тану, оған белгілі бір дәрежеде ықпал ету және 

қоғамдық шындықты боямасыз көрсете білу» деп жалғастыруда. 

Журналистиканың теориясын зерттеуші, ғалым Е.П.Прохоров болса «Журналистикада 

шығармашылықтың публицистік түрі маңызды орын алады. Ол түсінікті де: публицистика 
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шығармашылық ретінде қоғамдық пікірге қызмет ету үшін қалыптасқан, ал қоғамдық 

пікірмен тығыз байланыс журналистиканың негізгі мақсаты». 

1961 жылы жарық көрген М.И.Фетисовтың «Қазақ публицистикасының тууы» атты кітабы 

тарихи танымдық мақсатпен жазылған еңбек болғанымен, публицистиканың теориялық 

сұрақтарына жауап берген жоқ. Еңбекте публицистиканың жанрлық ерекшеліктері, тілдік, 

стильдік аспектілері талданған жоқ. 

Бұл міндетті орындау үшін арада он жылдан астам уақыт өткеннен кейін белгілі журналист, 

ұстаз, профессор Т.С.Амандосов алғаш қадам жасады. Осы он жыл аралығында, әсіресе 

орыс және украин ғалымдарының публицистикаға деген көзқарастары жаңа арнаға ауыса 

бастаған болатын. В.В.Ученова, М.С.Черепахов, Е.И.Журбина, Е.А.Лезебниктің 

еңбектерінде публицистика творчествоның ерекше түрі, әлеуметтік құбылыс ретінде

 қарала  бастады. 

         Соңғы зерттеулер негізінде қазақ публицистикасының ұлттық ерекшеліктері қайта 

сараланып, жаңаша сипатқа ие болды. Әдебиет теориясы мен публицистика теориясына 

ерекше назар аударған ірі ғалым, лингвист, түркітанушы Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет 

танытқышы» (1926) халқымен қайта қауышты. 

Кешегі коммунистік идеология үстемдік еткен жылдары жарық көрген журналистиканың 

тарихы, теориясы жайында жазылған мүйізі қарағайдай ғалымдарымыздың еңбектерінің ең 

алдыңғы қатарларының бірінен орын алатын Тауман Амандосовтың зерделі еңбектері өз  

шәкірттері арқылы жалғасын тауып, жаңара түспек. Осы ретте университет ұжымының 

бастамасымен Тауман Амандосов туралы естеліктер мен ғылыми мақалалар жинақталған 

кітап «Қазақ университеті» баспасының «Өнегелі өмір» сериясымен жарық көрді.  

 

Жақсылықбаева Р.С.,  

                                                                 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультеті,  

ф.ғ.к., доцент 

 

ҒАЛЫМ ЕҢБЕГІНДЕГІ УАҚЫТ ШЫНДЫҒЫ МЕН ЖУРНАЛИСТІК  

ПАЙЫМ АЙҒАҒЫ 

 

 Қайыржан Бекхожиннің есімі ғылыми ортада қазақ баспасөзінің тарихи мұрасын 

зерттеуші ғалым, білікті журналист ретінде ХХ ғасырдың 50-60 жылдарынан танымал. Қ. 

Бекхожин публицистикасын зерттеуші  Ғ.Майкотова  ғалымның жазған мақалаларын үш 

кезеңге бөліп қарастырады. Алғашқысы 1929 жылы Павлодар округтік «Кеңес туы», 

«Колхоз» газеттерінде тілшілік қызметте жүріп ауыл шаруашылығын жақсарту, кедейлерді 

коллективтік ұйымдастыруға жұмылдыру, қара бұқараны жаңа тұрмыс, жаңа шаруашылық 

орнатуға үгіттейтін шағын хабар-мақалалар жазған кезеңі, екіншісі Семейде ана тілінде 

шығып тұрған «Социалды Шығыс», «Екпінді» газеттерінде 1935-39 жылдардағы 

журналистік қызметі, ал, 1950 жылдары «Қазақ әдебиеті», «Социалистік Қазақстан», 

«Казахстанская правда», «Қазақстан мұғалімі», «Лениншіл жас» газеттерінде басылған 

қазақ баспасөзінің тарихи шежіресін қалыптастыруға негіз болатын зерттеулері 

публицистік қызметінің үшінші кезеңін қамтиды  [1]. 

 Қ. Бекхожиннің «Қазақтың советтік баспасөзі», «Қазақ ағартушылары туралы соны 

деректер», «Қазақ баспасөзі совет өкіметін орнату және нығайту күресінде», «Айқап» 

журналы және оқу-ағарту мәселелері», «Шытырман шындық» және тағы басқа да 

публицстік зерттеу мақаларының нәтижесінде 1964 жылы «Қазақ баспасөзінің даму 

жолдары» деген тұңғыш монографиялық еңбегі жарық көрді. Автор бұл монографиясында 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында қазақ топырағында пайда болған 

газет-журналдардың идеялық мазмұнын терең зерттеп, қазақ баспасөзінің даму кезеңдерін 
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ғылыми тұрғыдан  бағалады. Ғалымның жазған публицистикалық мақалалары сол кезеңнің 

саяси жағдайымен тікелей байланысты болды.  

 Қ. Бекхожин қазақ мерзімді баспасөзінің тарихына арнап 60-тан астам ғылыми 

мақала мен «Қазақ мерзімді баспасөзінің даму жолдары» атты монографиялық еңбек жазған 

ғалым. Сондай қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуге арналған публицистикалық 

мақалаларының бірі – «Қазақ ағартушылары туралы соны деректер» деп аталады. Бұл 

мақаласында революциядан бұрын Қазақстанда және басқа да жерлерде шыққан газет-

журнал бетінде айтылған жайларға, әсіресе Шоқан, Абай, Ыбырай сынды қазақ 

ағартушыларының құнды еңбектеріне баға беріп өтеді. 

 Қ. Бекхожин 1949 жылы ең алғаш рет «Дала уалаяты» газеті тақырыбына 

кандидаттық диссертация қорғады. Бірақ, көп өтпей осы еңбекке орай «Социалистік 

Қазақстан» газетінің 1951 жылғы 17 қарашадағы санында  Б. Қорқытов пен Ә. Досбаевтың 

«Қазақ баспасөзінің тарихын зерттеудегі өрескел қателер» атты көлемді мақалалары 

жарияланды. Онда Б.Кенжебаевтың «Қазақ баспасөзінің тарихынан» атты кітабы мен 

Қ.Бекхожиннің  «Дала уалаяты» газеті – қазақтың тұңғыш газеті деген кандидаттық 

диссертациясы қатты сыналды.  

 Б. Қорқытов пен Ә. Досбаев аталмыш мақаласында ғалым Қайыржан Бекхожиннің 

«Дала уалаяты» – қазақтың тұңғыш газеті» деген кандидаттық диссертациясын сынауға 

басты негіз етіп мынаны атап көрсетеді: «Дала уалаятының газеті» 1888-1902 жылдарда 

«Ақмола облыстық ведомостісіне» қосымша ретінде шығып тұрды. Ол далалық генерал-

губернатордың ресми органы болды. Бұл газет қазақ халқының қамын ойлап, оның саяси-

шаруашылық, мәдени-ағарту тілектерін ескергендіктен шығарылған жоқ. Газет қазақ 

жерінде патша үкіметінің отаршылдық саясатын  күшейте түсу, оның бұйрық-

жарлықтарын, ресми көзқарастарын халық арасына кең таратып, бұқараның санасын 

уландыру мақсатымен шығарылды... Бірақ Бекхожин мұны ескермеді, тарихи фактілерді 

бұрмалады;  «Дала уалаятының газетін» боямалап, оны қазақ халқының саяси-әлеуметтік 

өмірінің түйінді мәселелерін жазып отырған, прогресшіл идеядағы газет етіп көрсетуге 

тырысады» [2]. 

 Бұл кез жалпы қазақтың тарихына, оның әдебиеті мен мәдениетіне жанашырлық 

көрсетіп, оны зерттеуге бет бұрған азаматтардың ізіне түсіп, іздеу салған, халқымыздың 

өткен тарихы мен мәдени мұрасы жайлы жағымды сөз айтқысы келген ғалым-

зерттеушілерге күйе жағып, үйірінен қуылған саяқ жылқыдай жұрттан шеттетуге бейім 

тұратын уақыт болатын. Мәселен, Ж. Сәрсеков өзінің «Тарихи шындық бұрмаланбасын» 

деген мақаласында («Әдебиет және искусство» журналының 1951 жылғы 7 санында 

жарияланған): «Революциядан бұрынғы қазақ баспасөзінің бәрі дерлік реакцияшыл, 

байшыл, ұлтшыл бағытта болы, сондықтан оны зерттеудің қажеті жоқ», - деген сыңаржақ 

пікірді ұсынды [3]. 

 Сөйтіп, осындай жан-жақты қысымнан соң қос ғалым да өздерінің қазақ баспасөзін 

зерттеудегі «қателіктерін» мойындауға мәжбүр болып, оны «түзету» жолында, яғни партия 

саясатымен үндес келетін бірізділікке салу үшін біраз еңбектенген. Соның нәтижесінде Б. 

Кенжебаев «Қазақ баспасөзінің тарихынан» кітапшасының сынға іліккен тұстарын түзетіп, 

1959 жылы «Қазақ баспасөзі тарихынан мәліметтер» деген атпен қайта бастырып шығарса, 

ал Қ. Бекхожин 1958 жылы «Қазақ баспасөзі совет өкіметі орнау жылдарында» атты он екі 

беттік кітапшасын оқырмандарына ұсынды.   

  Сынсыз әдебиет те, ақын-жазушы да өспейтіні кімге болсын белгілі қағида. Сын 

көрмеген ақын-жазушы жауын көрмеген жер беті сияқты. Онда көгеріп, құлпырып, іштен 

түлеп, жетіліп өсу деген жоқ. Тамырынан да, жапырағынан да қуарып, мезгілінен ерте 

солып сему басталады. Мұны да өзіміздің әдебиет тарихымыздағы ізгі дәстүрлерден толық 

көруге болады. 

       Қазақтың Абайдан басталған жаңа жазба әдебиетінде реализм жүйелі түрде 

қалыптасып, қоғамның кем-кетігін, адам пиғылының сыр-құпиясын түзетпек ниетке 

берілгендердің сыншылдық тенденциясы күшейді. 
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Мұхтар, Сәбит, Ғабит, Әбділдәлар ең қатал ауыр сындарды басынан кешіру 

арқасында жазушылық мәдениеттің биігіне көтерілді. Сынды көп көрген ақынның бірі 

Аманжолов Қасым қазақ поэзиясының биік белесіне көтерілді. Қасымнан үйренбейтін, 

Қасымға еліктемейтін ақын қазір бізде сирек. Сынның бәрі әділ бола бермейді. Қате, бата 

айтқан сындар да толып жатады. Ал, қажырлы, саналы ақын-жазушы ең жек көретін 

сындардың өзінен де тиісті қорытынды жасайды.  

       Сынсыз әдеби даму процесті бағдарлау қиын. Онсыз әдебиет бет-бетімен 

шашыраған, жүйесіз әдеби фактілерге айналар еді, көркемдік қуаты әлсірер еді. Бұл 

айтылғандардан шығатын қорытынды сол: сын әдебиетпен бірге пайда болып, бірге дамып, 

шығармашылық еңбекпен біте қайнасып жатады екен.  

      18-19 ғ.ғ. Ресей империясының отарлық және одан кейінгі «Қызыл империяның» 

саясаты сол кезеңнің өзінде шет мемлекеттерде төртінші билік болып есептелген баспасөзге 

әсерін тигізді. Соның бір көрінісі төртінші бесжылдық соңында 1949 жылы қайта 

жаңғырған «Ұлтшылдық сарынға қарсы күрес» болып табылады. 

1937-1938 ж. ұлтшылдықққа қатысы бар деген адамдарды жазалаудың түрлі 

жолдары қолданылды. Алдымен, 1950 жылдан бастап қазақ тарихы, әдебиеті мен мәдениеті 

сынға алынды. Мәселен, 1951 жылдың 28 қыркүйегінде «Казахстанская правда» газетінде 

Мұқан Төлебаевтың «Қазақстан музыкасындағы бұрыс бағыт туралы» деген сын мақаласы 

жарияланды. Бұл сын Ахмет Жұбановтың  «Қазақ сазгерлерінің өмірі мен 

шығармашылығы» атты тұңғыш зерттеу монографиясына қарсы бағытталды. Мұнда 

бұрынғы сынау шегінен асқан автор Ахмет Жұбановты ұлтшылдығы үшін айыптады. 

Мұхтар Әуезов іргетасын қалаған «Абайдың поэтикалық мектебін», осы тақырыпта 

алғаш диссертация қорғаған Қайым Мұхамедхановтың еңбегін жоққа шығарды.   

        Жазушы Тұрсын Жұртбаев «Жұлдыз» журналының 1991 жылғы №10 номірінде 

«Әдеби сын» айдарында Мұхтар Әуезов туралы «Ұлы қаламгердің қилы кезеңі» атты 

зерттеу мақаласын жариялады. Мақала авторы М.Әуезовты не үшін қудалады және оған 

қандай себептер болды? - деген сауалдарға жауап іздейді. Автор былай деп жазады: «Ең 

бірінші сонау, 1928 жылдан бері алпыс үш жыл бойы жарық көрмеген өмірбаянына – «Өз 

жайынан мағлұматқа» тоқталайық. Бұл өмірбаянның осы уақытқа дейін хатталып 

жатуының өзіндік тарихы бар. Голощекиннің әйгілі «Кіші Октябрі» басталатын жылы 

қазақтың аяулы азаматтарының бірі Смағұл Сәдуақасов белгілі өнер адамдарына тілек 

білдіріп, оларға бірнеше сұраққа жауап беруін өтініп жауапхат (анкета) жолдайды. 

Ленинград университетінің  соңғы баспалдағында оқып жүрген М. Әуезов «Қараш-қараш 

оқиғасы» мен «Қилы заман» повесін бітірісімен, оған жауап қайырады. Көп ұзамай, 

Голощекин «ұлтшыл» ретінде қудалауға салған Смағұл Сәдуақасов Қазақстаннан кетеді»,- 

дейді [4]. 

         Қалай десек те, ғалым, публицист Қ. Бекхожин – бүкіл өмірін қазақ баспасөзінің 

тарихын зерттеуге жұмсаған азамат. Қайыржан Бекхожиннің жеке басын, оның 

адамгершілік, кісілік келбетін білетін замандастары ғалымының халқы үшін адал қызмет 

кеткенін жақсы біледі.  

Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин – қазақ баспасөзінің шежіре беттерінен ерекше 

орын алатын тұлға. Ғалымның сонау 30-жылдардағы журналистік мұрасы мен 40-жылдары 

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика бөлімінің 

іргетасын қаласқан жылдардағы еңбек жолы, қаламынан туған публицистикалық 

зерттеулері бүгінгі төл баспасөзіміздің өз алдына ғылым болып қалыптасуына үлкен әсерін 

тигізді.  

___________________ 

1 Майкотова Ғ. Қайыржан Бекхожиннің публицистикасы // ҚазҰУ Хабаршысы, 

журналистика сериясы. №7, 1999. 57 б. 

2 Қорқытов Б., Досбаев Ә. Зерттеудегі өрескел қателер // Социалистік Қазақстан, 17 

қараша. 1951. 
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3 Аллаберген Қ. Қазақ баспасөзінің ақиығы // Отандық журналистика тарихынан. 

№7, 2000. 15 б. 

4. Жұртбаев Т. Ұлы қаламгердің қилы кезеңі // Жұлдыз, 1991. №10.  177 б 
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Қ.БЕКХОЖИННІҢ ҚАЗАҚ БАСПА ІСІ ТУРАЛЫ ПІКІРЛЕРІНІҢ 

БҮГІНГІ КҮНМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Қ.Бекхожиннің «Қазақ баспасөзінің даму жолдары» атты еңбегін оқи отырып, 

ғалымның еліміздегі баспа ісі мен полиграфияның дамуы туралы мәліметтерді жинақтап, 

тарихына шолу жасағанына көз жеткіздік. 

Ғалым қазақ жерінде Кеңес өкіметі орнағанша полиграфия өндірісі болмағанын айта 

келіп, нақты мәліметтерді төмендегіше ұсынған: «1862-1917 жылдар арасында, яғни 55 жыл 

бойында қазақ тілінде небары 270 кітап шықты, олардың көлемі де, тиражы да өте шағын, 

мазмұны кедей, тақырып шеңбері тар болды. 1913 жылы 4 мың дана тиражбен небары 13 

кітап шықты. Бұлардың өзі Қазақстанда емес, Қазан, Уфа, Ташкент сияқты қалаларда 

басылды. Қазақстан қалаларындағы әріптері тозып, машиналарының кенеуі кеткен аздаған 

газет баспаханаларының кітап басып шығаруға шамасы келмеді» (244-бет). 

Сол кезеңнен бастап елімізде тұңғыш рет мемлекеттік баспаларды құру туралы 

декреттер қабылдана бастады, ал «1919 жылы майда Мемлекеттік баспа туралы Ереже 

бекітілді. 1922 жылы ұлт істері жөніндегі Халық Комиссариатының жанынан Шығыс ұлт 

баспасы құрылып, ол қазақ, тағы басқа шығыс ұлттары тілінде саяси және көркем әдебиет 

пен оқулықтар шығара бастады». 

Зерттеушінің еңбегінен үкіметтің арнаулы қаулысымен 1922 жылы сәуірде қазақ 

халқының тарихында тұңғыш Қазақ мемлекет баспасы ұйымдастырылғанын білдік және 

оған республиканың сол кездегі астанасы \Орынбор қаласындағы бір баспахана арнайы 

бөлініп, жаңадан жабдықталып берілген. Осылайша қазақ тілінде жоспарлы түрде ұдайы 

кітап шығарып тұру ісінің негізі қаланған (245-бет). 

Ғалым баспа құру ісіне біржақты қарамайды, ол «полиграфия өнеркәсібі \ 

баспасөздің материалдық\техникалық базасы болып табылады» деп, баспа тек кітап шығару 

ісінен тұрмайтындығын баса айтады. Кеңес өкіметі орнаған алғашқы жылдардың өзінде\ақ 

Ресей тарапынан Қазақстанға полиграфия құрал\жабдығы мен қағаз жөнінен қажетті 

көмектер көптеп көрсетілген. 1921-1922 жылдары Қазақ АССР\інде 29 баспахана мен 1 

литография жұмыс істеді. 

Сырт елдің көмегіне қарамастан жиырмасыншы жылдардың алғашқы жартысында 

Қазақстан баспасөзі полиграфия базасының нашарлығынан, маман кадрлардың 

жеткіліксіздігінен көп қиыншылықтар көргенін тарихи құжаттар да дәлелдейді. Мәселен, 

«Правда» газеті өзінің кезекті бір санында  Қазақстанда басылып шығатын газет, 

журналдардың сапасы техникалық жағынан әлі де нашар екендігін, ашық айтқанда, көп 

газеттер әлі де болса, сары қағазға басылатынын, әріптері өшіп кететінін ашық айтқан 

(«Правда», 5 август, 1922). Бұл туралы Қ.Бекхожин былай дейді: «Әрине, алғашқы кезде 

баспаның материалдық \техникалық базасы нашар болды, автор кадрлары мен баспа ісіне 

жетік мамандар мүлде дерлік болмады, сондай\ақ кітап жазуды және оны өңдеп басып 

шығаруды ұйымдастыру жөнінде жұмыс тәжірибесінің жоқтығы да тежеу болды».  

Алайда Қазақстан мамандары жоғарыда аталған қиыншылықтарға төтеп беріп, 

полиграфия өндірісін жолға қоя білді. Мұны ғалымның еңбегінде ұсынылған деректерден 
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де көруге болады, мәселен елімізде 1923 жылы 44 мың дана тиражбен 48 кітап, ал 1925 

жылы 408 мың дана тиражбен 46 кітап шығарылған. 

«Кітап шығару елімізді индустрияландыру және ауыл шаруашылығын 

коллективтендіру дәуірінде жедел алға басты. Мәселен, 1928 жылы Қазақстанда 312 кітап 

шығарылды, олардың жалпы тиражы 1,5 миллион данадан асып түсті. 1931 жылы 

шығарылған кітаптардың тиражы бұдан төрт еседен де көп болды, сонымен қатар 

тақырыбы кеңейіп, сапасы едәуір жақсарды». 

1957 жылғы дерекке көз жүгіртсек, ол кезде Қазақстанда 250-ден аса баспахана, 

олардың ішінде 5 республикалық, 15 облыстық, 230-дан аса қалалық, аудандық және 

ведомстволық баспаханалар болған (Ә.Қарағұлов. Қазақстанда баспа ісі және полиграфия. 

«Социалистік Қазақстан», 15 сентябрь, 1957). 

Бұл деректерден Қазақстандағы баспа ісінің жүйелі түрде дамығанын көруге болады. 

Ең баса айтатын жайт, бұл іс үкіметтің полиграфия өндірісін дамытуды нақтылап қолға 

алғанының жемісі. 

Осы үрдіс Кеңес Одағы тарағанша қалыпты тұрды, ал одан кейін жаңа кезең туып, 

нарық заманы біздің еліміздің баспагерлеріне қатал заңдылықтарды алға тартты. Әрине 

көптеген баспалардың тұралап қалғанын жасыруға болмайды, дегенмен санаулылары көп 

қиыншылықтарға қарамастан уақыт сұранысына сай жұмыс істеу тәсілін тез меңгеріп 

әкетті. 

Қазіргі таңда мемлекеттік баспалар сирек, керісінше, жеке меншік сипатындағы 

құрылымдардың жұмысы жанданып тұр. Алайда жоғарыда айтып өткен аралықтағы 

Қазақстан баспа ісінің дамуы туралы, ең керектісі бүгінгі күндегі тыныс\тіршілігі жөнінде 

бірде\бір зерттеу еңбегін таба алмайсыз. Қажет десеңіз еліміздегі баспалардың саны, 

олардың шығарып жатқан өнімдері туралы толыққанды ақпаратты да жолықтырмайсыз. 

Әрине кейбір жекеменшік баспалардың арнаулы сайттарын қоспағанда. Осылайша ғалым 

Қ.Бекхожин ағамыз бұл саланың дамуы туралы алғышартты анықтап кетсе де, ол бүгінгі 

күнде өз жалғасын таппай отыр. 

Бүгінгі күнде еліміздің баспа ісінің дамуы туралы зерттеу еңбектердің қажеттілігі 

дау тудырмайды, сонымен қатар қазіргі кезде ақпаратты насихаттаудың Интернет сияқты 

жаңа тәсілінің де кең қолданысқа еніп, оның қалың жұртшылық тарапынан үлкен сұранысқа 

ие екендігін де жоққа шығаруға болмайды. Олай болса Қазақстандағы баспа ісінің дамуын 

жан\жақты көрсетіп отыратын арнаулы сайттар ашу қажеттігі де күн тәртібінде тұрған 

мәселе. Бұл сайттарда отандық баспалардың  тізімі жасалынып, олардың қысқаша тарихы 

берілсе және әр баспаға жеке бет арналып, толығырақ мағлұмат беру қарастырылса жақсы 

болар еді. 

Бүгінгі таңда қоғамдық-саяси, экономикалық және әлеуметтік жағынан дамуда 

алдыңғы қатардан көріне бастаған Қазақстан үшін мәдениеттің келелі саласы баспа ісінің 

дамуы басты назарда болатын мәселе деп білеміз.  

 

Қырықбай Аллаберген, 

С.Торайғыров атындағы Павлодар  

мемлекеттік университетінің журналистика 

 кафедрасының меңгерушісі  

                                                    

ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИН 

 

       Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин көзінің тірісінде қазақ мерзімді баспасөзінің 

тарихына арнап 60-тан астам ғылыми мақала мен «Қазақ мерзімді баспасөзінің даму 

жолдары» атты монографиялық еңбек жазған ғалым. Бүгінгі таңда осы зерттеулерді дүниеге 

әкелу оған оңайға түсті ме? Кешегі «Қызыл империя» тұсында халқымызға өткен 

тарихымызды, оның ішінде сол заманның «көзі, құлағы, тілі» болып есептелген баспасөз 

тарихын өз күйінде жеткізудің сәті түсті ме, жоқ әлде өзіндік қиыншылықтары болды ма 
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деген сауалдар туындайды.  

       Қ. Бекхожин 1949 жылы алғаш рет «Дала уалаяты» газеті тақырыбына кандидаттық 

диссертация қорғады. Бірақ, көп өтпей осы еңбекке орай «Социалистік Қазақстан» газетінің 

1951 жылғы 17-қарашадағы санында Б. Қорқытов пен Ә. Досбаевтың «Қазақ баспасөзінің 

тарихын зерттеудегі өрескел қателер» атты көлемді мақалалары жарияланды. Онда Қ. 

Бекхожиннің жоғарыда аталған «Дала уалаяты- қазақтың тұңғыш газеті» деген 

кандидаттық диссертациясы қатты сыналды. 

       Бұл кез жалпы қазақтың тарихына, оңын әдебиеті мен мәдениетіне жанашырлық 

көрсетіп, оны зерттеуге бет бұрған азаматтардың ізіне түсіп, іздеу салған, халқымыздың 

өткен тарихы мен мәдени мұрасы жайлы жағымды сөз айтқысы келген ғалым-

зерттеушілерге күйе жағып, үйірінен қуылған саяқ жылқыдай жұрттан шеттетіп, шекесіне 

нұқуға бейім тұратын уақыт болатын. Мәселен, Ж. Сәрсеков өзінің «Тарихи шындық 

бұрмаламбасын» деген мақаласында /«Әдебиет және искусство» журналының 1951 жылғы, 

7-санында жарияланған/: «Революциядан бұрынғы қазақ баспасөзінің бәрі дерлік 

реакцияшыл, байшыл, ұлтшыл бағытта болды, сондықтан оны зерттеудің қажеті жоқ»,- 

деген сыңаржақ пікірді ұсынды. Өкінішке орай арада 40 жылдам астам уақыт өтсе де, 

тәуелсіздік алғаннан соң да өткен көлеңкесінен үркіп, әлі күнге дейін 1917 жылғы Қазан 

төңкерісіне дейінгі қазақ басылымдары патша өкіметінің саясатын насихаттаудан аспаған 

немесе сол баяғы байшыл, ұлтшыл, реакцияшыл болған деген ой- пікірден асып кете алмай

 жүрген зерттеушілер де жоқ емес. 

        Сөйтіп, осындай жан-жақты қысымнан соң қос ғалым да өздерінің қазақ баспасөзін 

зерттеудегі «қателіктерін» мойындауға мәжбүр болып, оны «түзету» жолында, яғни партия 

саясатымен үндес келетін бірізділікке салу үшін біраз еңбектенген. Соның нәтижесінде Б. 

Кенжебаев жоғарыда аталған кітапшасын түзетіп /сынға іліккен тұстарын/ 1956 жылы 

«Қазақ баспасөзі тарихынан мәліметтер» деген атпен қайта бастырып шығарса, ал Қ. 

Бекхожин 1958 жылы «Қазақ баспасөзі совет өкіметі орнау жылдарында» атты пышақтың 

қырындай 12 беттік кіапшасын оқырмандарына ұсынды. 

       Бірақ, бұл қос ғалымның майдан алдындағы барлау, қансонар алдындағы із кесу сияқты 

алдын-ала дайындық жұмыстары болатын. Өйткені, арада біраз тыныштық орнап, «жеке 

басқа табынушылық» науқаны саябырси бастағаннан-ақ, іштей бір ортақ шешімге келген 

қос ғалым ғылым майданына білек түре қайтадан араласып кетті.  

Ақыры, 1964 жылы сол кездегі қазақ мемлекеттік баспасының Қ. Бекхожиннің 13 баспа 

табақ көлеміндегі «Қазақ баспасөзінің даму жолдары» /1860-1930 жылдар/ деген 

монографиялық кітабы жарық көріп, ақ түйенің қарны ақтарылды. Себебі, бұл қазақ 

баспасөзінің 80 жылдық тұтас тарихына арналған тұңғыш көлемді де, құнды еңбек болатын. 

Бірақ, автор алғашқымын деп асып-таспады. Қайта ол кітабының алғысөзінде: «Қазақ 

баспасөзінің бағыт-бағдарына алғаш баға бергендердің бірі – жазушы, академик  

С. Мұқанов. Ол өзінің 1932 жылғы «XX ғасырдағы қазақ әдебиеті» деген кітабында қазақ 

баспасөзіне біраз талдау жасайды. Сол сияқты профессор Е. Ысмайыловтың 1941 жылғы 

«Қазақ әдебиеті» деген оқу құралында, «Қазақ ССР тарихында» /үш рет басылуында да/, Қ. 

Бейсембиевтің 1961 жылғы «Қазақстанда XIX ғасырдың аяқ шенінде және XX ғасырдың 

басында болған саяси – идеялық ағымдар» деген кітабында қазақ баспасөзі туралы сөз 

болады » деп өз еңбегінің тақыр жерден шықпағанын ескерте отырып, одан әрі «Қазақ 

баспасөзінің тарихын зерттеуге бұрын-соңды басылып шыққан библиографиялық 

көрсеткіштер көп жеңілдік келтіреді. Бұл жөнінде Алекторовтың /Указатель книг, 

журнальных и газетных статей и заметок о киргизах. Казань, 1900/, Седельниковтың / 

Библиографический указатель по казахскому устному творчеству. Вып, 1771-1916, Алма-

Ата, 1951/, Сәбитовтың / Библиографический указатель материалов по истории Казахстана. 

Алма-Ата, 1945/, «Қазақ әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші», академик Ә. Марғұлан 

мен профессор Е. Ысмайыловтың басшылығымен Ү. Сұбханбердина / «Айқап» бетіндегі 

мақалалар мен хат-хабарлар. Алматы, 1961. Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді 

баспасөзіндегі материалдар. Алматы, 1963/ құрастырған библиографиялық көрсеткіштерді 
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атап көрсетуге болады» деген сияқты ғылыми құнды материалдардың бастауы қайда 

жатқандығын көрсетеді де, ақыр соңында: «Қазақстанда коммунистік баспасөздің, яғни 

қазақ совет баспасөзінің туып, дами бастаған дәуіріндегі қызметін жинақтап, баяндау үшін 

Т. Амандосовтың /Верныйдағы большевиктік тұңғыш қазақ газеті, 1959/,. С. Имашевтің 

/Зарождение коммунистической печати в Казахстане, 1961/, Б. Кенжебаев пен Т. 

Қожакеевтің / Қазақ совет баспасөзі тарихынан, 1962/ кітапшалары және басқалардың 

еңбектері қосымша құнды материал болғанын автор арнайы атап өтеді»,- деп өзінің басқа 

да ғалым, зерттеушілерге деген ыстық ықыласын білдіреді. 

       Еңбек «Қазақтың мерзімді баспасөзінің пайда болуы», «Буржуазиялық-демократиялық 

революция дәуіріндегі қазақ баспасөзі /«1905-1907 жылдар/», «Қазақ баспасөзі 

революциялық жаңа өрлеу және дүниежүзілік империалистік соғыс жылдарында /1910-

1917 жылдар/», «Қазақ баспасөзі Ұлы Октябрь социалистік революциясының жеңуі және 

совет өкіметін орнату үшін күресте /1917 жылдың марты – 1918 жылдың июні/», «Қазақ 

баспасөзі шетел соғыс интервенциясы мен азамат соғысы дәуірінде / 1918-1920 жылдар/», 

«Қазақ баспасөзі республиканың халық шаруашылығын қалпына келтіру үшін күресте 

/1921-1925 жылдар/», «Қазақ баспасөзі социалистік индустрияландыру үшін күрес және 

ауыл-шаруашылығын жаппай коллективтендіру ісін әзірлеу дәуірінде / 1926-1929 жылдар/» 

деген басты-басты алты таруға бөлінген. Ал тараулар болса сол кездегі тарихи кезеңдерге 

байланысты қазақ баспасөзінің пайда болу, қалыптасу, даму жолдарына орай іштей

 бірнеше тақырыпшаларға таратылып берілген. 

        Мәселен, «Қазақтың мерзімді баспасөзінің пайда болуы» деп аталатын алғашқы тарау 

іштей «Қазақ публицистикасы мен баспасөзінің негізін салушылар» және «Қазақ тілінде 

шығарылған алғашқы газеттер» деген екі тақырыпта бөлініп берілген. Алғашқы тақырыпта 

ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Құнанбаевтардың публицистикалық мұраларына терең 

талдау жасалынуы арқылы, олардың не себепті қазақ баспасөзінің негізін салушылар 

қатарына жатқызылатындығы дәлелденсе, екінші тақырыпта қазақ тілінде алғаш 

шығарылған «Түркістан уалаятының газеті» туралы тұңғыш батыл пікір айтып, аз да болса 

бұл басылымдардың прогрессивтік жақтарына баға беріп, оның ресми емес бөлімінде 

көтерілген мәселелерге көңіл аударған да, Ә. Бөкейхановтың «Қыр баласы» деген 

бүркеншік атпен халық ауыз әдебиеті хақында материал жариялап, полемика тудырғанын, 

М.Ж. Көпеевтің, Р. Дүйсенбаевтың және тағы басқа ол кезде аттары ауызға алына бермейтін 

ғұламалар туралы дерек беріп, сөз астарына көп мән беру арқылы бұл екі газеттің де 

халқымыз үшін сарқылмас бұлақ екендігін сездіріп кеткен. Соның бір куәсі соңғы жылдары 

Ү. Сұбханбердинаның тікелей маңдай терімен жарыққа шығып, рухани байлығымыздың 

бір белгісіне айналған «Дала уалаяты газетінің» 5 томдық толық мәтіні берілген 

библиографиялық көрсеткіші. Екінші бір көңіл аударарлық мәселе кітаптың үшінші 

тарауында XX ғасырдың басында еркін ойлы, биресми тұрғыда шығып тұрған, 

демократиялық, прогресшіл бағыттағы «Қазақстан» газеті мен «Айқап» журналына деген 

автордың өзіндік көзқарасы, ұстанған позициясы. 

       «Қазақстан» газеті туралы автор ә, дегеннен-ақ «1910-1914» жылдардағы 

революциялық қозғалыстың жаңа өрлеуі Қазақстан жұмысшылары мен шаруаларына ғана 

емес, сонымен қатар қазақ арасында жалпы демократиялық, мәдени-ағартушылық 

қозғалыстың жандануына үлкен әсер етті. Мысалы, Орда қаласында алдыңғы қатарлы қазақ 

интеллегенциясы: мұғалімдері, дәрігерлері т.б. қызметкерлер жасырын кәсіпшілік одақ 

ұйымдастырады. Одақтың көздеген шаруашылық, саяси мақсаты болды. Осы ұйым 

баспахана сатып алу үшін елден ақша жинап, жиналған қаржыға А.Н.Щелкованың меншікті 

баспаханасын ашуға көмектеседі. «Қазақстан» газетінің алғашқы нөмірлері осы 

баспаханада шығарылады. Бұл көңіл аударарлық, әлі де жете зерттелуін қажет ететін 

жайт»,-деп бұл басылымға өзінің іш тартатындығын сездіреді.  

        Бұл тегіннен-тегін емес еді, әттең, заман басқа болды. Ғалым жинаған мол мұрасын 

еркін пайдалана алмады. Сондықтан, бүтін дүниені жартыкеш қып беруге тура келді. 

Кезінде Е. Бұйрин, Ғ. Қарашев, Б. Қаратаев, С. Меңдешев сияқты авторлары болған жер, ел 
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тағдыры, тарих, әдебиет, мәдениет күйі, отарлау саясаты туралы қайсыбір жайды ашық 

жазуға дәрмені барған басылым туралы «Қазақстан» қазақ баспасөзінің тарихынан 

прогресшіл-демократиялық бағыттағы газет ретінде орын алады деуден, артыққа бара 

алмады. 

        Қ. Бекхожиннің бұдан кейінгі зерттеу обьектісі «Айқап» журналы болып табылады. Ол 

бұл жайында: Қазақ халқының мәдени өмірінде XX ғасырдың бас кезінде болған елеулі 

оқиғалардың бірі – «Айқап» журналының шығуы. Ол қазақтың тұңғыш қоғамдық-саяси 

және әдеби журналы болды. «Айқап» өзінің сипаты жөнінен жалпы демократиялық 

болғанымен, іс жүзінде Шоқан Уәлихановтың, Ыбырай Алтынсариннің, Абай 

Құнанбаевтың ағартушылық идеялары негізінде дамып келе жатқан қоғамдық ой-пікірінің, 

әдебиетінің, публицистикасының прогресшілдік және демократиялық дәстүрлерін 

жалғастырған, ілгері дамытқан журнал болды. 

         Алайда, бұл журнал туралы әр түрлі пікірлер айтылып келді. Кейбіреулер «Айқап», 

оның редакторы М. Сералин орыс шаруаларының Қазақстанға қоныс аударуына қарсы 

болды, оның бетінде буржуазиялық-ұлтшыл, панисламшыл элементтердің мақалалары 

жарияланып отырды, сондықтан ол кері тартпа журнал болды деп көрсетті. Бұл пікірлердің 

қате және дұрыс емес екенін филология ғылымдарының докторы, профессор Б. Кенжебаев 

өзінің «Қазақ халқының XX ғасыр басындағы демократ жазушылары» деген 

монографиясында дәлелдеді. «Айқап» жалпы алғанда демократияшыл, ағартушы 

бағыттағы журнал болды деп тұжырымдады», -деп жаза келіп, «Айқаптың» бірқатар оң 

істерін  дұрыс көрсете білген. 

          Сөйте тұра кітап авторы бұл арада «Айқап» пен «Қазақ» газетінің арасында жер 

мәселесі туралы болған айтысқа дұрыс баға бере алмаған, әрі «Айқаптың» жабылуын: 

«Буржуазияшыл-ұлтшылдар «Қазақ» газетінің мерейін үстем ету үшін «Айқап» 

журналының қыр соңынан қалмай қудалап, жамандап, ақыры оның бұқара алдында беделін 

түсірді. Біздіңше журналды алушылардың азайып кетуіне «Қазақ» газетінің кесірі тиген. 

         Көп ұзамай «Қазақ» газеті шын сырын өзі ашты. «Қазақ тілінде шығып тұрған бір 

газет, бір журнал екеуінің бірі жабылып қалған соң, екіншісін күшейтуге көмек етушілер 

болыңқырады», - деп мұртын ширатты», - деп «Қазақ» газетінен көрген. 

Әрине, бұл жерде біздер белгілі себептерге байланысты кітап авторын кінәлауға еш 

хақымыз жоқ. Қайта соңдай кезеңде бұл басылымдар туралы өрелі ой айтып, халықтың 

игілігіне айналдыруға тырысқандығы үшін алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 

         Кітаптың екінші бөлімі «Қазақ совет баспасөзі» /1917-1930/, деп аталады. Мұндағы 

алғашқы көңіл аударарлық жай «Тіршілік» газетіне байланысты материалдар. Бұл басылым 

туралы автор: «1917 жылдың күзінде «Алаш» партиясы, «Алашорда» үкіметі, жер-жерде 

оның комитеттері құрылды. «Қазақ» газеті алашордашылардың ресми газетіне айналды. 

Онда «Алаш» партиясының программасы насихатталды. «Алашорда» автономиясы 

дәріптелді, буржуазиялық құрылтай жиналысына жіберілетін делегаттардың тізімі

 жарияланды. 

          1918 жылы 18 январда Орынборды большевиктер алғанда Алашорданың, оның газеті 

«Қазақтың» басшылары контрреволюцияшыл атаман Дутовтың әскерімен бірге қаладан 

қашып шығып, Семейге қарай жөнелді. «Қазақ» газеті 1918 жылғы 27 февральдағы бас 

мақаласында Орынборда Совет өкіметінің орнағанын мақұлдаған бола отырып, Ревкомның 

оны басқарған большевиктердің жүзеге асыра бастаған шараларын астарлы пікірлермен 

мұқата, құбыжық ете көрсетеді. Сондықтан да, большевиктер Орынборды алғанда Әліби 

Жанкелдин «Қазақ» газетінің Советке қарсы бағытта шыққан нөмірінің таралуына тыйым 

салған болатын. 

         С. Сейфуллин айтқандай, бөкейліктердің «Ұран» /1917 жылғы қыркүйектен 1918 

жылғы мамырға дейін Орда қаласында шығып тұрды/ газеті «Қазақтың» ықпалында болды. 

Кейде газет қазақ халқын прогресс, өнерлі елдер қатарына жетуге шақырғанымен тұрақты

 бағыт ұстай алмады.  

         Бұл кезеңде тек қана «Тіршілік» газеті дұрыс жолда болып, революцияшыл-
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демократиялық бағыт ұстады. Ол буржуазиялық органдардың кертартпалық, 

контрреволюциялық әрекеттерін батыл әшкерелеп отырды»,-дей келіп дәлел ретінде Сәкен 

Сейфулиннің «Бұл газеттер,- «Тіршіліктен» басқаның бәрі бірбеткей болды. Бәрі 

Орынбордағы «Қазақ» газетінің ықпалымен жүрді. Бәрінің құлақ күйін «Қазақ» газеті бұрап 

беріп, нұсқау беріп отыратын болды. Бәрінің орталық туы «Қазақ» газеті»,-деген деректі

 көлденең тартады. 

         Әрине, бұған кеңес үкіметі тұсында бәріміз имандай сендік. Көзіміз көрмесе де 

«ұлтшыл» басылымдарды іштей кінәладық. Өйткені саясат та, басқа да соған имандай 

сендірді. Бірдеңеге күдік келтіруге болмады. Бағымызға орай өз халқының өткен тарихын 

көрем, білем деушілерге жол да, мүмкіндік те ашылды. Қайыржан Бекхожин сияқты 

ұлтжанды ағаларымыздың қолы жете алмағандарын зерттеп, айта алмай құса болып 

кеткендерін кейінгі ұрпаққа жеткізу біздердің еншімізге қалды. Жанған оттай лапылдап 

тұрған «Қызыл империяның» қиын-қыстау жылдарында бастарын өлімге тігіп, тарихтың 

қойнауын ақтарып, шындықтың түбіне жетуге тырысқан аға ұрпақтан бізге өнеге етер, 

үйренер тұстарымыз көп-ақ. 

        Бұдан әрі автор кітабында ауылшаруашылығын ұйымдастыру және өнеркәсіпті 

индустрияландыру жылдарында Қазақстанда шығып тұрған «Ауыл тілі» және «Жұмысшы» 

газеттеріне арнайы тоқталып, бұл басылымдардың сол кездегі шаруалар мен жұмысшы 

кадрларын дайындау жолындағы игілікті істерін дәріптейді. Мәселен, кітап авторы «Ауыл 

тілі» газеті туралы: «Бұл газетке Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Сәбит Мұқанов, 

Бейімбет Майлин, Жақан Сыздықов, Қалмақан Әбдіқадыров, Аманғали Сегізбаев сияқты 

көрнекті жазушылар мен журналистер белсене қатысты. Олар халыққа түсінікті тілде, қара 

сөзбен де, өлеңмен де, әңгіме, очерк, сықақ, фельетон жазып, ескіні сөгіп, жаңаны 

дәріптеді...»,-деп жазса, «Жұмысшы» газеті хақында: «Жұмысшы» газеті 1930 жылға дейін 

шығып тұрды. Бұл уақыттың ішінде ол бұрын өнеркәсібі болмаған Қазақстанда жаңа 

өнеркәсіп орындарының көптеп ашылуына, онда қазақ жұмысшылары санының көбеюіне 

байланысты олардың мәдени-білім дәрежесінің өсуіне ат салысты. Республикамызда маман 

жұмысшы кадрларын даярлауға қолқабыс етті. Сөйтіп, өзіне жүктелген абыройлы да зор 

сенімді толық ақтай алды»,-деген Т. Қожакеевтің «Жұмысшы, шаруа газеттері» атты 

мақаласынан үзінді келтіреді. 

        Келесі сөз Ташкентте шыққан қазақ тіліндегі газет-журналдар туралы болмақ. Автор 

еңбегінде 1920-1925 жылдар аралығында осында жарық көрген «Ақ жол» газет, оған 

қосымша ретінде шығарылған тұңғыш сықақ журналы «Шаншарға», сондай-ақ «Шолпан», 

«Сана» журналдары мен «Жас қайрат» газетінің шығу тарихына тоқталып, олардың 

әрқайсысына өз кезеңінің биігінен обьективті түрде баға беруге тырысады. 

        Өкінішке орай Қ. Бекхожиннің «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» деп аталатын 

екінші бір монографиялық еңбегі өзі қайтыс болып кеткеннен соң 1981 жылы «Мектеп» 

баспасынан 13 баспа табақ көлемінде толықтырылып, өңделіп қайта басылып шықты. Бұл 

монографияда біздің назарымызды аударған «Қазақстан баспасөзі Ұлы Отан соғысы 

жылдарында» және «Қазақстан баспасөзі соғыстан кейінгі бесжылдықтар кезінде /1945-

1958/»,-деп аталатын соңғы екі тарау болды. 

        Алғашқы тарауда Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ баспасөзінің жеңіске қосқан 

өзіндік үлесі мен қазақ тіліндегі майдандық газеттер туралы егжей-тегжейлі мәліметтер 

береді. Мәселен, ол: - «Қазақ тілінде шығарылған майдандық газеттер қазақ баспасөзінің 

тарихынан елеулі орын алады. Бұл газеттерді шығару ісіне Ахмет Елшібеков, Үмітбай 

Балқашев, Қасым Шәріпов, Әбу Сәрсенбаев, Қалмахан Әбдіқадыров, Жұбан Молдағалиев, 

Әнуар Икмағанбетов, Құрманбек Сағындықов, Мұса Дінішев, Төлеутай Ақшолақов, 

Сағынғали Сейтов, Жекен Жұмақанов, Зейнолла Тұрарбеков, Әбдірашит Бектемісов, 

Мұзафар Әлімбаев, Қалижан Бекхожин сияқты жауынгер журналистер мен жазушылар 

редактор, газет қызметкерлері, тілшілер болып қатысты. Міне осылар үлкен 

жазушыларымызбен қатар қазақ баспасөзінің тарихында тұңғыш рет әскери очерк жанрын 

қалыптастырды., орнықтырды. Олар жалынды сөздерімен жауынгерлердің жүрегіне жол 
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тапты»,-деп майдангер журналистердің еңбектерін жоғары бағалады. 

        Ал, бұл кітаптың соңғы он бірінші тарауында болса соғыстан кейінгі бесжылдықтар 

кезеңіндегі /1945-1958/ қазақ баспасөзінің өткен жолына, тындырған істеріне шолу 

жасалып, баға беріледі. 

         Қорытып айтар болсақ Қ. Бекхожин бүкіл ғұмырын қазақ баспасөзінің тарихын 

зерттеуге жұмсаған азамат. Рас, замана ырқынан аса алмай көп тұста күмілжіңкіреп, кей 

сәтте тіпті өз жүрегінен шықпаған пікірді тықпалап отырғаны да сезіліп тұрады. Қайыржан 

Бекхожиннің жеке басын, оның адамгершілік, кісілік келбетін оны танитын замандастары 

ғалымның өле-өлгенше ұлты, халқы үшін адал қызмет етуге ұмтылып өткенін жақсы біледі. 

Біледі де әлгідей өкіметтің шылауынан шыға алмай лажсыз айтқан өкінішті пікірлерінің 

өзіне кешіріммен қарайды. Өйткені, уақыт, заман солай болды... 

Қоңыр Мухатаева,   

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультеті,  

ф.ғ.к., доцент 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ ЖАЛҒАСПАЛЫ 

БАСЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУЫ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы Қазақстан 

Республикасында шығатын барлық баспасөздің бас мұрағатын жинап отырған бірден – бір 

мемлекеттік мекеме. Баспасөз өнімдерінің міндетті бақылау даналарын ала отырып, Кітап 

палатасы сол баспасөздің ғылыми библиографиясын, статистикасын және жүйеленген 

каталогтар арқылы анықтама-барлау орталықтарының жұмысын атқарады. Әрбір басылып 

шыққан баспа өнімінің шығарылым мағлұматтарының да дұрыс орындалуын қадағалап, 

редакция, баспа орындарына кеңес-түсініктемелер беріп отырады. Сонымен бірге келіп 

тіркелетін міндетті даналар басылымдарының түріне қарай, баспасөз шежірелерін 

шығарады. Ай сайын шығарылатын шежірелер: «Кітап шежіресі» - «Книжная летопись», 

«Журнал мақалаларының шежіресі» - «Летопись журнальных статей», «Газет 

мақалаларының шежіресі» - «Летопись газетных статей», «Қазақстан Республикасы 

баспасөзі статистикалық жинағы», «Бейнелеу өнері, картография және ноталар шежіресін» 

шығарып, Қазақстанның барлық кітапханаларын, ғылыми мекемелерін, Жоғарғы оқу 

орындарын бірінші ақпараттық хабарламалармен қамтамасыз етіп отырады. Сонымен бірге 

тоқсан сайын «Казахстаника», жылына бір рет «Қазақстан Республикасының мерзімді және 

жалғаспалы басылымдары», «Рецензиялар шежірелерін» және «Қазақстан Республикасы 

кітаптарының жылнамасын» шығарып келеді. 

Осыған орай, бұл мақалада берілетін деректердің барлығы Кітап палатасының 

дайындаған «Қазақстан Республикасы баспасөзі: статистикалық жинағының» 

дереккөздеріне сүйене отырып берілді. 

Жалпы алғанда Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдары нарығының және 

ақпараттық индустрия саласының құрылуын және даму үрдісін бірнеше кезеңге бөлуге 

болады. 

Бірінші  кезең – Кеңестік дәуірден кейін, 1992 жылға дейінгі аралықта бұқаралық 

ақпарат құралдары толықтай мемлекеттің бақылауында болды, іс жүзінде ешқандай 

тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болмады. 

Екінші  кезең – 1993 жылдан 1996 жылға дейінгі аралықта бұқаралық ақпарат 

құралдарының құрылып дами бастаған кезеңі. Бұл кезеңде ақпараттық кеңістікте 

мемлекеттік бақылау әлсіреп, мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдары пайда бола 

бастады, нәтижесінде мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары қысқарып, оның орнына 

мемлекеттік емес бұқаралық ақпарат құралдары қатты дами бастады. 
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Үшінші  кезең – 1996 жылдан басталып, осы күнге дейін созылып келеді. Бұл кезеңде 

масс-медиа нарығында сапалық және сандық өзгерістер болып, бұрынғы мемлекеттік 

бұқаралық ақпарат құралдарын, полиграфиялық кәсіпорындарды мемлекет меншігінен 

алып, жаппай жекешелендіру үрдісі жүрді. Бұқаралық ақпарат құралдарын мемлекет 

есебінен қаржыландыру тоқтатылып, мемлекет өзінің ақпараттық саясатын жүргізуді 

бұқаралық ақпарат құралдарына тапсырыстар беру арқылы іске асыруға көшті. 

Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының қызметі «Бұқаралық ақпарат 

құралдары туралы» Заң арқылы реттеледі. Бұл Заң отандық масс-медиа нарықтық кеңістігін 

сапалық жағынан көтеру үшін қабылданған. Бұқаралық ақпарат құралдары жұмысына кез 

келген араласушылық Заң бойынша қудаланады. Бұқаралық ақпарат құралдары жұмысына 

араласуға ешкімнің құқығы жоқ. Редакцияның ақпараттық саясатын анықтайтын негізгі 

құрылым – редакция алқасы болып табылады. Редакция алқасы бұқаралық ақпарат 

құралдарының жұмысы мен даму бағытын, мазмұны мен сапасын, қоғам және өкімет 

органдары байланысын, журналистердің жұмыс тәртібін анықтайды.  

Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның ақпараттық кеңістігінің қол жеткізген 

табыстары, отандық масс-медиа нарығының қалыптасуымен, оның ажырамас құранды 

бөлігі болып табылатын, бұқаралық ақпарат құралдары жұмысына тікелей байланысты. Бұл 

үрдісті Қазақстан Республикасы Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының статистикалық 

материалдарынан айқын көруге болады. 

 Мысалы, бұқаралық ақпарат құралдары құрыла бастаған 1991—1992 жылдардағы 

бірінші  кезеңді алайық. 

         Мерзімді және жалғаспалы басылымдардың шығарылымы (сандық көрсеткіш, баспа 

табақ).Кесте: 

 

Диаграмма. Мерзімді және жалғаспалы басылымдардың шығарылымы (1991, 1992 жылдардағы 

басылымдардың атауы бойынша сандық көрсеткіші) 

Мерзімді және 

жалғаспалы басылым 

1991 жыл 1992 жыл 

Басылым саны, 

баспа табақ 

Таралымы 

(мың дана.) 

Басылым 

саны, баспа 

табақ 

 

Таралымы 

(мың дана.) 

Газеттер 556 932665,6 573 723546,3 

Журналдар 43 17958,0 53 20123,0 

Бюллетендер 37 9136,0 17 4073,0 

Еңбектер жинағы 8 72,3 3 41,0 

Барлығы 644 959831,9 646 74778,33 
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Жоғарыдағы кестеден және диаграммадан 1992 жылы мерзімді және жалғаспалы 

басылымдардың, алдыңғы жылмен салыстырғанда аздап артқаны байқалады, өсімі 0,3% болған. 

Бұқаралық ақпарат құралдарының ішіндегі мерзімді және жалғаспалы басылымдардың басым 

бөлігін газеттер құрайды, 1991 жылмен салыстырғанда 1992 жылы шығарылған газеттер 3%-ға 

көбейген. Сондай-ақ, журналдардың өсімі 23,3% болды. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

қызметі туралы базалық заң медиа-кеңістіктің біршама өркендеуіне үлес қосты, бірақ 

нарықтық қатынас жағдайында бұқаралық ақпарат құралдарының сапалық жағынан өсуін 

қамтамасыз етуге жеткіліксіз еді. Нарықтық қатынасқа көшу, қағаздың, типография мен 

байланыс қызметінің бағаларын қатты көтеріп жіберді. Бұл отандық көпшілік ақпарат 

құралдарының дамуына тежеу жасады. Сондықтан, 1992 жылдың сәуір айындағы 

Президенттің алғашқы Жарлығымен, нарықтық қатынасқа көшу кезінде бұқаралық ақпарат 

құралдарын баспалар тарапынан болатын монополиядан қорғау шараларын жасау туралы 

Үкіметке тапсырма берілді. Оның ішінде, Министрлер кабинетіне мерзімді басылымдарды 

қағазбен және басқа материалдармен қамтамасыз етуді мемлекеттік тапсырыс арқылы 

жасау, олар үшін жеңілдетілген салық жүйесін ойластыру тапсырылды. Сонымен бірге, 

мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын жекешелендіру және акционерлік жүйеге 

көшірудің бағдарламаларын жасауды тиісті органдарға тапсырды. Бұл Жарлық, 

Қазақстанда тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының қалыптасуына жол ашты. 

1993–1996 жылдардағы екінші кезең, тәуелсіз ақпарат құралдарының қалыптасу және 

даму кезеңі болды. Бұл кезеңде ақпараттық кеңістіктегі мемлекеттің ықпалы әлсіреп, 

мемлекеттік емес тәуелсіз ақпарат құралдары жедел қарқынмен дами бастады. Сөйтіп, 

бұқаралық ақпарат құралдарының жалпы санында мемлекеттің үлесі азайды. 

Ішкі және сыртқы факторлар тез өзгеріп отырған жағдайда, Қазақстандағы баспасөз 

қызыметін жетілдіріп, ақпараттық кеңістікті нығайту қажет болды. Баспасөз туралы 

заңнамалық база іс жүзінде нөлден бастағандықтан, бұрын қабылданған баспасөз туралы 

Заң, 1994 жылға қарай ескіріп, оның кейбір тұстары сол кездегі уақыт талабына сай келмеді. 

Ол Заң Қазақстандағы медиа-кеңістіктің одан ары дамуына кедергі болды. Қалыптасқан 

жағдайдан шығу үшін, Елбасының қолдауымен, 1995 жылдың ішінде «Баспасөз және басқа 

ақпараттық құралдары туралы» Қазақстан Заңына үш рет толықтырулар мен түзетулер 

енгізілді. Бұл толықтырулар баспасөздің одан ары дамуына жасалған кедергілерді жойды. 

Кесте. 1993–1996 жылдар аралығындағы мерзімді және жалғаспалы басылымдардың 

шығарылымы 

0

100

200

300

400

500

600

Газеттер Журналдар Бюллетендер Еңбектер және 
жинақтар

556

43 37
8

573

53
17 3

1991 жыл

1992 жыл



62 

 

 

Мерзімді және 

жалғаспалы 

басылымдар 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

Басыл. мөлш. 

Баспа бірлігі. 

 

Басыл. мөлш. 

Баспа бірлігі. 

 

Басыл. мөлш. 

Баспа бірлігі. 

 

Басыл. мөлш. 

Баспа бірлігі. 

 

Газеттер 523 509 527 550 

Журналдар 58 63 80 74 

Бюллетендер 15 33 42 41 

Еңбектер жинағы 4 3 3 5 

Барлығы 600 608 652 670 

 

Диаграмма. Мерзімді және жалғаспалы басылымдардың шығарылымы (1993 жылдан бастап 1996 

жылғы дейінгі басылымдардың атауы бойынша сандық көрсеткіші) 

 

Бұл диаграммадан мерзімді және жалғаспалы басылымдардың 1993 жылдан 1996 

жылға дейін біртіндеп өскенін байқаймыз. 

1996 жылы басталған үшінші кезең бүгінгі күнге дейін жалғасуда. Бұл кезеңде масс-

медиа нарығында сапалық және сандық өзгерістер болып, бұрынғы мемлекеттік бұқаралық 

ақпарат құралдарын, полиграфиялық кәсіпорындарды мемлекет меншігінен алып, жаппай 

жекешелендіру үрдісі жүрді. Бұқаралық ақпарат құралдарын мемлекет есебінен 

қаржыландыру тоқтатылып, мемлекет өзінің ақпараттық саясатын жүргізуді бұқаралық 

ақпарат құралдарына тапсырыстар беру арқылы іске асыруға көшті. Отандық ақпараттық 

кеңістіктің дамуының бұл кезеңінде, біріншіден, масс-медиа нарығының сандық және 

сапалық жағынан жедел қарқынмен дамуы, екіншіден қазақстандық бұқаралық ақпарат 

құралдарының еліміздің қоғамдық-саяси өміріндегі беделі артып, «төртінші билік» 

дәрежесіне жақындауы байқалды. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаев, журналистерге қолдау көрсету, бұқаралық ақпарат 

құралдарын дамыту мақсатында, еліміздегі танымал журналистерге жыл сайын 

тапсырылатын, президенттік сыйлық және грант тағайындады. Осылайша, Қазақстанда 

еркін және тәуелсіз баспасөздің қалыптасуына журналистердің қосқан үлесі бағаланды. 

Әртүрлі кезеңдерде, журналистика саласындағы сыйлықтар мен гранттарға  Қазақстандағы 

танымал журналистер ие болды. 

Осы кезеңде, Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы» 

жаңа Заңның жобасы дайындалды. Елбасының талабы бойынша, заңды дайындауға 
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мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар өкілдерінің қатыстырылуы, мемлекет пен бұқаралық 

ақпарат құралдары арасындағы өзара байланыс, масс-медиа кеңістігіндегі құқықтық 

реттеудің халықаралық тәжірибелерін ескеруге мүмкіндік туғызды. 

Осы жылдары Қазақстанның ақпараттық кеңістігі кеңейді. Сонымен бірге, осы 

кезеңде біздің еліміз шетелдік ақпарат құралдарын кеңінен пайдаланушыларға айналды. 

Егер 1991 жылы Қазақстанда тек мәскеулік бұқаралық ақпарат құралдары ғана мүмкін 

болса, 1998 жылдың қарсаңында, Интернет желісінің мүмкіндігін айтпағанның өзінде, 20-

дан астам шет елдердің ақпарат құралдары саудаланатын болды. 

Осыған орай, Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім 

министрлігі, «Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы» Заңға, Интернет веб-сайттарын 

міндетті тіркеу туралы түзету енгізуді ұсынды. Сонымен бірге, шет елдік теле- 

радиохабарларын таратудың көлемін 78 пайыздан 20 пайызға дейін қысқарту туралы 

«Бұқаралық ақпараттық құралдар туралы» Заңға түзету енгізуді ұсынды. 

Медиа-нарықтың сан жағынан өсуімен бірге, соңғы жылдары олардың тақырыптық 

жағынан кеңейгені байқалады. Кеңестік кезеңде бұқаралық ақпарат құралдарының, әсіресе 

мерзімді басылымдардың бір-бірінен онша көп айырмашылығы болмайтын болса, бүгінгі 

күні баспа масс-медиа құралдарының мазмұны бойынша, бағыты мен сапасы жағынан 

топтарға бөліну үрдісін байқаймыз. 1997 жылдан бастап, қоғамдық-саяси сипаттағы 

газеттер және журналдармен қатар, ақпараттық-жарнамалық, көңіл көтеруге, діни 

бағыттағы, әйелдерге, жастарға, балаларға арналған басылымдар, ғылыми техникалық, 

басқа да маманданған басылымдар пайда болды. 

Сонымен бірге қазақ тіліндегі басылымдардың арту беталысы байқалады. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында республикада қазақ тілінде шығатын санаулы газеттер 

мен журналдар болса, кейінгі жылдары оның санының көбейгенін көреміз. 

Диаграмма. 1997 жылдан бастап 2008 жылға дейінгі журналдың шығарылымы 

(басылымның атауы бойынша сандық көрсеткіші) 
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Диаграмма. 1997 жылдан бастап 2008 жылға дейінгі газеттердің шығарылымы 

(басылымның атауы бойынша сандық көрсеткіші) 

 

Бұдан бөлек республикада, мемлекеттік тапсырыс бойынша қаржыланатын өзбек, 

украин, неміс, корей, ұйғыр, курд және басқа тілдерде газеттер мен журналдар шығады.  

Көптеген бұқаралық ақпарат құралдары сапалық жағынан өзгерді, мақалалар мен 

бағдарламалар мазмұны жақсартылды. Соңғы жылдары бұқаралық ақпараттар 

құралдарының аймақтар бойынша таралуында өзгерістер болды, атап айтқанда, 

республикалық, қалалық газеттер саны көбейіп, аудандық газеттер біршама қысқарды. 2008 

жылы республика бойынша таратылатын газеттер саны 118 атауға, облыстық – 61, қалалық 

– 82 және аудандық газеттер саны – 180-ге жетті. 

Бүгінгі таңда республикада тұратын 11 халықтың тілдерінде газеттер мен журналдар 

шығарылады. Негізгі, қазақ және орыс тілдерінен басқа, украин, поляк, неміс, корей, ұйғыр, 

түрік, дұңған, курд  және басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдары басылады. 

Этникалық аз топтардың тілдерінде шығатын ақпарат құралдарына өкімет тарапынан 

қаржылық көмек көрсетіледі. 

Мерзімді және жалғаспалы басылымдарды шығаратын орындарына қарай талдау 

жасасақ, көпшілік басылымдар Алматы мен Астана қалаларынан шығарылғанын көреміз. 

Дәл осындай жағдайды газеттердің басылу орындарынан да көруге болады. 

Осылайша, Қазақстанның тәуелсіздік жылдары тәуелсіз бұқаралық ақпарат 

құралдарының пайда болуына саяси, экономикалық және құқықтық жағдай жасалды. 

Бірнеше сарапшылардың пікірі бойынша, Орталық Азия елдерімен салыстырғанда, 

Қазақстандағы ақпараттық нарық кеңістігі қарқынды дамып келеді. 

Төмендегі кестелерден 2012 жылғы мерзімді басылымдардың өскен тенденциларын 

көре аласыз. 

2012 жылы шығарылған мерзімді және жалғаспалы басылымдардың (газеттен басқа) 

түрлері бойынша орналастыру 

Басылым 

атауы 
 

Басылым 

саны 
 

Нөмірлер 

саны 
 

Бір реттік 

таралым 
 

Жылдық 

таралым 
 

Көлемі баспа 

табақ - таңба 

(мың) 

Барлығы 940 7102 6111,88 59718,62 367463,02 
Альманахтар 6 23 6,32 23,88 190,37 
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Библиографи

ялық 

көрсеткіштер 

7 63 0,76 5,65 36,99 

Бюллетендер 32 415 148,04 2685,75 7011,54 

Жорналдар 880 6449 5843,50 56105,53 349935,03 

Жинақтар 9 112 4,25 107,76 2090,46 

Басқа 

басылымдар 

 

6 40 109,00 790,05 8198,62 

2012 жылы шыққан газеттердің түрі бойынша орналастыру 

Басылым 

түрлері 
 

Басылым 

саны 
 

Нөмірлер 

саны 
 

Бір реттік 

таралым 

мың. дана 

Жылдық 

таралым 

мың. дана 

Көлемі 

(мың) баспа 

табақ - 

таңба 

Барлығы 1200 50110 22505,07 1265712,08 7143927,03 

Халықаралы

қ 

11 376 180,16 7779,80 44799,13 

Республикал

ық 

132 7286 2843,64 357978,08 2055364,77 

Облыстық 60 5647 826,44 111076,24 447192,49 

Аймақтық 11 593 67,08 3906,28 14265,81 

Қалалық 91 4465 743,58 40405,49 277722,49 

Аудандық 190 12077 677,61 44092,33 113145,22 

Тәуелсіз 24 1059 404,41 42736,21 285058,24 

Жоғары оқу 

орны 

29 351 32,69 426,42 1137,94 

Ведомствол

ық 

24 485 117,10 3925,99 16165,21 

_______________________ 
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Әсембаева Б.О., 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ аға оқытушы 

 

Кітап көрмелері мен жәрмеңкелері - рухани дамудың айнасы 

 

         Еліміздің ұлттық құндылықтарын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуде кітапты пайдалану, 

оның қасиетін арттыра түсуде. Баспа өнімдерінің маңызды салаларының бірі – жәрмеңкелер 

мен көрмелер болып саналады. Ол - кітап, кітапша, газет, журнал, плакат, күнтізбе, нота 

секілді баспа өнімдерін насихаттаумен шұғылданатын сауда саласы. Халық арасына әдеби, 

ғылыми басылымдарды насихаттап, таратып жеткізу нәтижесінде, жәрмеңкелер мен 

көрмелер үлкен қоғамдық-саяси идеологиялық қызмет атқарады.  

     Ал кітап саудасы, кітап таратудың түрлі формалары, көрмелер мен жәрмеңкелер – 

қоғамның, халықтың, ұлттың мәдени, рухани даму дәрежесін айқындайтын маңызды 

көрсеткіштердің бірі. 

     Ресейде жәрмеңкелік кітап саудасының зерттеу өзектілігі ХХ ғасырдың 90-шы 

жылдарында дами бастаған. Бұл кезеңді ресейлік кітап жәрмеңкелерінің құлпыра гүлдеген 

кезеңі деп айтуға болады. Ол кезде елдің басты бір кітап жәрмеңкесінен басқа, бүкіл 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің ондаған кітап жәрмеңкелері коммерциялық 

кітап басу мен кітап таратудың қалыптасуына ықпалын тигізіп қана қоймай, өздеріне есеп 

беріп отырған. Жәрмеңке – көтерме сатып алушылар мен кітап өндірушілердің бұқаралық 

кездесу орны болған. Сондай-ақ, жәрмеңкелердің қалыптасуы кітап сатушылар мен 

баспагерлерге бағалау мүмкіндігін беруде шешуші рөл атқарды. Ұсыным және сұраным 

үрдістерінің болжамы, түзету, соларға сәйкес өздерінің баспа жоспары, кітапқа баға беру 

ұсынысы нақты сұраныспен анықталып отырды. 

     Қазіргі таңда кітап өнімдерінің негізгі таралу көздерінің бірі кітап жәрмеңкелері болып 

табылады. Ресей және әлемнің басқа да елдері өтім нарығын игеру тәсіліне бет бұрды. 

Ресейлік баспагерлер мен кітап сатушылар халықаралық кітап бірлестігінің толық құқылы 

мүшесі болып, кітап саласындағы әртүрлі сұрақтар бойынша пікірсайыстың 

қатысушыларымен әлемдік нарық үстінде жұмыс істей бастайды. Кітап саудасының 

ұтымды құралы болып табылатын кітап жәрмеңкелерінің жалпы тиімділігі мен өтімділігіне, 

байқаулар, авторлармен кездесу, кітаптың тұсаукесері, жұртшылықпен байланыс, қазіргі 

кітап ісінде белсене пайдаланылатын жарнамалық хабарландыруларға баса назар аударған 

жөн. Баспагерлер мен кітап сатушылар көрме-жәрмеңкелерде маркетингтің әртүрлі 

тәсілдерін қолданатын болған. 

     Кітап жәрмеңкелері кітап ісіндегі мамандарға, қарапайым келіп-кетушілерге жаңа 

қызметтерді ұсына отырып, жыл сайын қарқынды даму үстінде. Қазіргі кітап әлеміндегі 

басты даму бағытының бірі – өзара келісушілердің өсуі және ынтымақтастықтың 

қажеттілігін түсінушілік болып табылады. Кітап жәрмеңкелері – толық мәнінде көруге 

болатын, кітап ісіндегі барлық көкейкесті сұрақтар бойынша бағалы жұмыстармен 

қамтамасыз ететін, кітап нарығында болып жатқан барлық ақпарат көзі болып және барша 

әлем мамандарының кездесу орны болып есептеледі. 

     Ресейдегі кітаптар ісінің дамуы сияқты күрделі сұрақтардың шешуі осы тақырыптың 

әзірлену дәрежесіне байланысты. Бүгінде Ресейде және одан тысқары жерлерде, батыстың 

кітап жәрмеңкелеріндегідей, ең жоғары ұйымдастыру дәрежесінде кітап жәрмеңкесін 

өткізу қажеттілігі туындауда. Өйткені бұған Ресейдегі баспа және кітап сауда істері және 

тұтастай кітап істерінің болашағы тікелей байланысты. 

     Сонымен бірге кітап жәрмеңкелері – мәдени және техникалық дамудың айнасы, ақпарат 

орталығы, саяси-экономикалық жиынның көрсеткіші, әлеуметтік құбылыстың 

экономикалық астарының конъюнктуралық өзгерістерін болжау болып табылады. Олар 

қатысушы фирмалардың беделінің көтерілуіне, ақпараттық әлауқат саласы туралы ақпарат 

алуға, кітапқа, кітап ісіне деген қызығушылықтың жандануына әсерін тигізеді.  
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Көптеген  дамыған мемлекеттерде жыл санап кітап таралымы едәуір артып отыр. 

Көршілес Ресейді алатын болсақ жыл сайын 100 000 данаға тарта атпен кітаптар басылып 

шығады екен. Тіркелген электронды басылымдардың саны 11,5 мың дананы құрайды. 

Интернет бетін толықтыратын хабарламалардың  өзін санау мүмкін емес.  

     Кітап өнімдерін сатудың өзі бөлшек және көтерме сауда түрінде жүзеге 

асырылады. Соның өзінде тұтынушыға деген дайын кітап өсімдерінің қозғалысы көтерме 

саудадан басталады. Оның міндеті өте қысқа  уақыт аралығында аз ғана шығынмен 

шығарылған басылымдарды әртүрлі бөлшек сауда мекемелеріне жеткізу болып табылады. 

Нарық жағдайында көтерме саудамен айналысатын кәсіпорындардың саны күрт өседі. Көп 

ретте олар баспадағы көтерме жүйе, орталық көтерме фирма, аймақтық көтерме кәсіпорын 

сияқты кітапсаудасы тізбегін қалыптастырады. 

     Кітап әлеміндегі көтерме сауданың негізгі формасы жәрмеңке белсенділігі болып 

табылады. Мұндай шараларға қатысу барысында көтерме саудадағы кәсіпорындар кітап 

нарығының коньюктурасы мен сұранымын зерттеп, бөлшек  саудамен айналысатындардың 

тапсырысын жинап, соған сай саудаға әкелгендердің кітап өнімдерін сатып алып, жарнама 

–хабарламалық, көлік-экспедициялық шараларды да өткізеді. Аталмыш жұмыстардың бір 

бөлігі кітап жәрмеңкесі саналады. Ресейдің нарықтық қатынастарға көшуіне орай, 

жәрмеңкелік қызметтің ауқымы кеңейіп, қанатын кеңге жая түсті. Көтерме саудасының 

ресейдегі ескі жүйесі таралымдарды әкімшілік жолмен белгілеп, экономикалық негізі жоқ 

бір орталықтан басқарылғандықтан  заман көшіне ілесе алмады. Ал қазіргі кезде көтерме 

кітап саудасының жаңа жүйесі қалыптасып, кітап таралымы өсуінің жаңа тәсілдері жүзеге 

асырылуда. 

     Көрші  мемлекеттерде кітап жәрмеңкелері, баспа ісіне байланысты көлемді 

шаралар көптеп өткізіледі. Ресей баспагерлері болса солардың алдыңғы санатынан табылып 

отыр. 

     Санк-Петербордағы Крупский атындағы мәдениет  үйіндегі кітап жәрмеңкесі 

Ресей кітап саудасындағы шағын көтерме және бөлшектеп сатудағы ең ірі орталық болып 

саналады. Бұл араға орыс кітап басылымдарының жаңа легі құйылып отырса, одан әдеби 

және іскер, ғылыми, медициналық компьютерлік, балаларға арналған барлық бағыттағы 

әдебиеттерді алуға болады. Осынау кітап жәрмеңкесі үзбей жұмыс істейді. Оның өзіне 

бүгінде 15 жыл болыпты. Кітап жәрмеңкесінің шеңберінде «Мир самоцветов» атты 

жәрмеңке жұмыс жасайды. Он жыл шамасында жәрмеңке кітап жаңалықтарын жариялап 

отыратын «Piterbook» (Книжный Петербург) атты ай сайын шығатын журналға демеушілік 

жасап келеді. Күн сайын жәрмеңкеге мыңдаған адам келсе, оларға жағдай жасалып, 

автотұрақтар, тамақтанатын орындар, жәрмеңке өтетін арнайы кең залдар жабдықталған. 

     Халықаралық кітап саудасы жәрмеңкелеріне  тоқталар болсақ, шетел  

жәрмеңкелеріндегі кітап көрмелеріне ресейлік қатысушылардың саны жылма-жыл өсіп 

келеді. Егемен мемелекетіміздің бұл үрдіске атсалысуы  саусақпен санарлық қана. 

     Көрші Ресейдің көптеп қатысатын көрмелерінің бірі бұл Франкфурттағы кітап 

жәрмеңкелері. Кейінгі жылдарда мұнда 105-110 елден 9000-ға тарта келушілер қатысса, 

соның ішінде 50-ге тарта фирма ресейдікі. Жәрмеңкеге әдебиеттің әр саласынан әлемнің 

барлық тілдерінде 300 мыңға тарта кітаптар  қойылмақ. Баспа өнімдерінен бөлек 

электронды тасымалдаушылар да бар. Кітап көрмелері жәрмеңкелерінің тамыры сонау көне 

замандарда жатыр.  

Бүгінгі күні әлемде кітап жәрмеңкелерінің 300-ге жуық, әртүрлі тақырыптары 

өткізілуде. Алайда, жәрмеңкелерді ұйымдастыру, олардың ауқымын арттыру жөнінен 

зерттеулер жүргізуде қызықты болып келетін Германия мен Ресейдің кітап жәрмеңкелері 

болып табылады. Баспа ісіндегі орын алатын кітап жәрмеңкелерінің өткізілу тарихы жайлы 

есеп сонау Германияның Франкфурт қаласында 1473 жылы өткізілген халықаралық кітап 

жәрмеңкесінен бастау алады. Ғасырға тарта уақыт ішінде Франкфурт және Лейпцигтегі 

кітап жәрмеңкелері әлемде өткізілген жәрмеңкелерге үлгі бола алады. Сондай-ақ, бүгінгі 

күндері Ресей жәрмеңкелерінен де осы үрдістің оңды дамуын байқауға болады. Орыс 
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саудагерлері сонау ХVIII ғасырдың өзінде Лейпцигтегі халықаралық кітап, графика және 

кітап басу көрмелеріне қатысқан. Соның негізінде орыстың баспагерлері мен кітап 

саудасымен айналысушылары ХХ ғасырдың басында әлемді Ресейдегі баспа ісі тарихының 

жағдайымен таныстырды. ХХ ғасырдың ортасынан бастап кітап жәрмеңкелерінде кеңестік 

баспагерлер мен кітап саудагерлері жұмыс жасап, ал олардың неміс әріптестері Ресейдегі 

90-шы жылдары өткізілген халықаралық Мәскеу кітап жәрмеңкесіне үзбей қатысқан 

болатын. Одақтың бастама көтеруі негізінде соғыстан кейінгі Лейпцигте Лейпциг кітап 

жәрмеңкесі қайта жанданды. Дәл сол ХХ ғасырдың 90-шы жылдарындағы Германиядағы 

жәрмеңкелерде Ресейдің баспа ісіне ерекше көңіл бөлініп, олардың ден қойып демеуі 

негізінде орыс әдебиетін бүкіл әлем жұртшылығы тани бастады. Бүгіндері Ресейдің ірі 

қалаларында олардың уәкілетті ұйымдары жұмыс істейді. Дені орыс қатысушылары 

болатын осы екі жәрмеңке де Ресей үшін ұйымдастырылуы мен нәтижелігі негізінде 

дәстүрлі болып отыр. 

     Өз тарихында әлемдегі ең басты кітап көрмесі болып табылатын  Франкфурт 

халықаралық кітап жәрмеңкесінің жұмысына және Ресейдің Мәскеу халықаралық 

жәрмеңкесіне, сондай-ақ, Санкт-Петербор кітап жәрмеңкесіне ерекше көңіл бөлінсе, 

Халықаралық “Санкт-Петербор кітап салоны”, “Ақ түндер” кітап жәрмеңкесі, Санкт-

Петерборлық кітапханалық кітап көрме-жәрмеңкесі Ресей мен Тәуелсіз Мемлекеттер 

Достастығы елдерінде өтетін жәрмеңкелердің ішіндегі жоғарыда аталған Петербор кітап 

жәрмеңкелері Ресейдегі кітап саудасының жақсы жолға қойылуына айтарлықтай септігін 

тигізді. Санкт-Петербор әлемдік мәдени орталықтардың ең ірілерінің бірі болып саналады. 

Қала ең қуатты полиграфиялық базаға ие. Ресейде шығарылатын кітап өнімдерінің оннан 

бірі қала баспаларынан жарық көреді. Дәл осы Санкт-Петербор келешекте кітап 

жәрмеңкелерін өткізетін еуропалық орын болып қалуы мүмкін. Бұл жерде халықаралық 

Мәскеу кітап жәрмеңкесінен де ерекшеленетін кітап көрме-жәрмеңкелерін ұйымдастырып, 

қатысушыларға таңдай қаққыза алатын жағдаяттардың болуы әбден мүмкін. Жәрмеңке 

өткізуге географиялық жағдайлар да мол мүмкіндік береді. 2000 жылға дейінгі (Франкфурт-

Майндағы 1-ші кітап жәрмеңкесі) зерттеулер тізбесі 1473 жылдан басталады. 

          Жыл сайын әлемде 300-ге тарта кітап жәрмеңкелері өткізіліп, оның әрқайсысы 

ақпарат және тауар алмасуына өзара тиімді қозғау салып, экономикалық және жеке 

байланыстардың жақсаруына ықпал етеді. Көрме жұмыстары қазіргі нарық 

инфрақұрылымының міндетті элементі болып отыр.  
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КІТАП МӘСЕЛЕСІНДЕГІ  ЖАҢАШЫЛ ЖҮЙЕ ҚАЖЕТ 

 

ЮНЕСКО-ның Статистика институтының мәліметі бойынша, адам басына 

шаққандағы кітапханасының көптігі жағынан бүгінде әлем бойынша Грузия мемлекеті көш 

бастап тұр. Бұл елде 1 мың адамға шаққанда 16 335 кітаптан келеді екен. Алғашқы ондықта 

бұрынғы Кеңес одағы елдері ішінен Армения, Эстония, Литва елдері де бар. Кітап қоры 

жөнінен Қазақстан әлем бойынша 41-орында тұр.  Еліміздегі әрбір мың тұрғынға 249 

кітаптан келеді екен. Бұл да жаман емес. Бірақ, соны оқитын оқырмандар бар ма?! 

Кеңес өкіметі кезінде елімізде 1500 кітап дүкені (кітапхана емес) болыпты. Қазір 

аудан орталықтарынан бір кітап дүкенінің өзін кездестіру қуаныш ұялатады. Кітап дүкені 

тұрмақ, газет сататын дүңгіршегі де жоқ аудан орталықтары да бар.  Негізі 10 мың тұрғынға 

бір кітап дүкені болуы керек. Ресейде 500 адам тұратын жерде бір кітапхана болуы керек 

деген заңдылық бар. 

Әлеуметтанушылардың дерегіне қарағанда, отандастарымыздың 40 пайызы мүлдем 

кітап бетін ашпайды екен. Үй кітапханасы бар отбасылар саны да ең төменгі шекке дейін 

құлдыраған. Дегенмен де, сатылым жөнінен алдыңғы қатарлардан көрінген, ел назарын 

аударған кітаптардың қатарында Сейіт Кенжахметұлының салт-дәстүр турасындағы 

басылымдары, Олжас Сүлейменовтің еңбектері, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» 

романы, Есенғали Раушанның «Құстар – біздің досымыз», Маралтайдың «Кентавр» 

кітаптары, Мұхтар Мағауиннің «Қыпшақ аруы» шығармасы, Шерхан Мұртазаның «Ай мен 

Айша», «Тамұқ», Асқар Алтайдың «Казино», Рахымжан Отарбаевтың «Дауысыңды 

естідім», Қуандық Түменбайдың «Қой мен қойшы», Әмірхан Балқыбектің «Қасқыр құдай 

болған кез» кітаптары, Қабдеш Жұмәділовтің шығармалары, Серік Ақсұңқарұлының өлең 

жинақтары, Амангелді Кеңшілікұлының зерттеулері бар.  

Қай кезде де балалар әдебиеті мәңгілік екені рас. Себебі, баласының қолына кітап 

ұстатпайтын ата-ана жоқ. Қазірде де балалар әдебиетіне қызығушылық бар. Балалар 

әдебиеті  ересектердің әдебиетіне қарағанда өзгеше. Аз таралыммен шығып жатқан 

кітаптарды былай қойғанда, балаларға арналып шығып жатқан әдеби журналдардың 

таралымы 40 мыңға жетіп жығылады. Бұл қазіргі уақытта өте жоғары көрсеткіш.  

Ұлттық кітап палатасының мәлімдеуінше, халықтың тілінің көркемділігін 

арттыратын көркем әдебиеттер мүлде азайып кеткен. Мұның негізгі себебін еліміздің 

демографиялық ахуалымен байланыстыруға әбден болады. Себебі, елімізде халық аз, ал 

қазақтілділердің жағдайы мүлдем мәз емес екені белгілі. Интернеті мен ақпараттық 

технологиясы дамыған Американың өзі кітап оқушылары көп ел саналады. Оларда 350 млн 

халық бар. Оның бәрі ағылшын тілінде оқиды. Ал, көршіміз Ресейдің 142 млн халқы бар. 

Бүкіл ТМД орыс тілінде оқи алатынын ескерсек, олардың таралымы 100 млн болса да тарап 

кететіні шындық. Дегенмен де мемлекеттік тапсырыс бойынша баспалардан шығатын 

кітаптардың ең көп таралымы – 2000 данадан аса алмайды. Мысалы, 2-3 жыл бұрын «Алтын 

қалам» сериясымен қазақтың ең үздік 20 автордың 20 кітабы басып шығарылды. Сериялық 

туындыға Мұхтар Әуезов бастаған қайраткерлерден қазіргі классиктердің үздік 

шығармалары кірген. Кітаптың барлығы дерлік елдің әр өңіріндегі кітапханаларға тегін 

таратылды. Дегенмен 40 мың дананы әр авторға бөлгенде мұның өзі аз екені аян.  

Осыдан 1-2 жыл бұрын орыс тілінде шығатын «Книголюб» журналы еліміздегі кітап 

оқушыларға сараптама жасаған болатын. Аталмыш журналдың деректеріне сүйенсек, 

елімізде әр адам жарты жылда орташа есеппен тек 3,7 кітап сатып алатын көрінеді. Соңғы 
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15 жылда жарық көрген көркем әдеби шығармалармен жастардың басым бөлігі таныс емес. 

Қазақ тіліндегі әдебиеттерге сұраныс мүлде азайып кеткен. Еліміздегі қазақтілді 

кітаптардың таралымы 2000-нан аспауының негізгі себебі де осында болып тұр. Ал Ресей 

өнімдерінен шыққан жеңіл-желпі «махаббат романдары» мен детективтері еліміздегі 

оқырмандар арасында сұранысқа ие. Еліміздегі баспалардың 1/3 ғана бәсекеге жарамды. 

Яғни, 150-ге жуық баспа болса, соның 50-і ғана сапалы өнім өндіре алады. Баспалардың 

көбісінің сапасыз болуынан, елімізде Ресейдің сапалы, әрі арзан өнімдері қаптады. 

Шетелдік миллиондаған детективтер мен әйелдер романын, фантастикалық әдебиеттерін 

оқушылар елімізде көбейді. Оның өзі орыс тіліне аударылып, Ресейлік баспадан шыққан 

өнімдер екенін күнделікті көріп жүрміз. 

Маркетологтардың зерттеуі бойынша отандық кітап өнімінің мөлшері соңғы 

бесжылдықта бірнеше пайызға өскен. 

Ұлттық кітап палатасының статистикасы бойынша,  кітап ісіне кейінгі жылдары көп 

көңіл бөлінуде. Бұрынғы статистикалық мәліметтерге көз жүгіртетін болсақ, 2005 жылы 

баспа саласына 718 млн қаржы жұмсалса,  2009 жылы 1090 млн теңгені құраған. Ал 2010 

жылы 1212 млн теңге қаржы құйылған. Дегенмен, Алматы мен Астана қаласында 

шоғырланған баспалардың дені мемлекеттік тапсырыспен қоса жеке тапсырыстарды 

орындауға мәжбүр. Оқырман сұранысына сай баспа өнімдерін дайындау жағы да кенже 

қалып отыр. Себебі, мемлекеттік тапсырыстағы кітаптардың дені саяси һәм идеологиялық 

сипатта болады.  Бірақ, құқық, экономика, мәдениет салаларына қатысты басылымдардың 

сұранысы жоғары. Мемлекеттік тапсырыс бойынша шығатын көркем әдебиет, заң, 

экономика салаларының да таралымы 2000-5000 дана маңайында. Осы орайда 

Қазақстандағы ғылыми әдебиет шығару жайы оралымсыздыққа ұрынып отырғанын тілге 

тиек еткен жөн шығар. 

Дамыған елдерде бұл мәселе әлдеқашан реттеліп, жолын тапқан.  Мәселен, Германия, 

Жапония, Канада секілді мемлекеттердегі кітап тиражы біздегі баспа өнімінің мөлшерінен 

көп.  Ал, көршілес Ресейдің кітап өндірісі біздегі көрсеткіштен екі есе жоғары. Кітап сату 

мен кітап тарату жөнінен бірегей жүйе толыққанды қалыптасқан.  Әдеби агенттіктер 

арқасында баспалардың көбі жұмысын жеңілдетіп отыр. Диллерлік һәм дистрибьюторлық 

қызметтер  оқырман сұранысын шырақ тұтып, аталған саланың отын үрлеп отырғаны да 

шындық. 

Бізде ең құрығанда кітап тарату, сату мәселесі мемлекет тарапынан да шешілмеген. 

Әлемдегі бірқатар елдерде кітапқа салынатын қосымша құн салығы мемлекет тарапынан 

төмендетілген. Мәселен, Аргентина, Бразилия, Ұлыбритания, Норвегия, Оңтүстік Корея 

және т.б. мемлекеттерде қосымша құн салығы мүлдем жоқ. Ал біраз елде кітапқа қосылатын 

қосымша салық өзге тауарлар салығынан әлдеқайда төмен. Атап айтар болсақ, Германияда 

өзге тауарға қосылатын салық – 16% болса, кітаптікі – 7%. Францияда – 19,6% және 5% , 

Испанияда – 16% және 4%. Ал АҚШ-та салық кітаптың жанрына қарай қосылады екен. 

Отандық баспалардың негізгі проблемалары мыналар: 

 кітап жарнамасының болмауы;  

 қазақстандық баспа өнімінің нашар таратылуы;  

 әдеби агенттіктер мен оқырмандармен байланыстың болмауы. 

Кітап рыногы ресейлік «коммерциялық» өніммен толтырылған, көбіне олардың 

сапасы мен мәдениеті бізге сай келе бермейді. «Өзгеру мен жаңару» заманы жаңа 

технологияға, компьютер, интернет, телефон және т.б. еліктетіп алып бара жатқаны көңілді 

көншітеді. Ал бұл аталған құбылыстардың пайдасымен қатар, белгілі бір деңгейдегі кері 

әсерлері де баршылық. 

Қай заманда өмір сүрсек те оқу мәдениеті өз шама-шарқын, өз қажеттілігі мен 

сұранысын жоғалтпауға тиіс. Дегенмен кез келген адам, әсіресе жастар арасында дұрыс 

кітап оқуды біле бермейді, оқу мәдениеттілігінің элементтерімен таныс емес. Оқудың 

қарапайым дағдылары, әрине, кез келген сауатты адамға тән, бірақ бұл дағдылар  біз оқу 

ретінде түсінетін өте күрделі шығармашылық процестер үшін тек негіз бола алады. 
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Шындығында, оқу мәдениеттілігі – бұл қажет ақпаратты таба алуды, оны дұрыс түсініп 

және бағалай білуді, өзінің жан-жақты дамуына  шығармашылықпен пайдалануды қоса 

ақпараттық мәдениет кеңістігіндегі қызмет стратегиясы болып табылады. 

Алматы қаласындағы кітаптар дүкенінде үлеске шаққанда, яғни 100 % сатылымдағы 

кітаптардың 28 %-ға жуығы қазақ тілінде. «Меломан», «Гулянда», «Книжный мир», 

«Экономикс» секілді көптеген кітап саудасы желілерінен отандық баспа өнімдерін таба 

қоюуымыз неғайбыл. Табыла қойған күннің өзінде елеусіз бір бұрыштан шығады. Сонда 

қазақ оқырмандары кітап дүкеніне кірмей ме? Әрине, олай емес. Өйткені, небір заңғар қазақ 

қаламгерлерінен туған шығармаларды таба алмай жүрген оқушыларды да, студенттерді де, 

үлкендерді де жиі кездестіреміз. Тек мұнда қазақ тілді баспалармен байланыс жасау жолға 

қойылмаған. Тек қазақ тіліндегі кітаптар сатылымға қойылған Алматыдағы қай ғимаратты 

айта аламыз? Еш сауда үйі жоқ. Таразыға салсақ, Алматыдағы кітап 

саудасымен  айналысатын 45 фирманың 8-інің атауы қазақша екен де, қалғаны өзге 

тілдерде. Соның ішінде кітап сататын ірі сауда орындары «Книготорг» фирмасы ЖШС-ның 

Алматы филиалы, «Джагамбек и С» ЖШС, «Алматыкітап» ЖШС, «Атамұра - Мир 

кітаптар» фирмасы, «Эврика» фирмасы.  Өкінішке қарай, Алматыкітап» та, «Атамұра» да 

тек өз өнімдеріне ғана жұмыс істейді. Оның үстіне жоғарыда аталған фирмалардың Алматы 

мен Астанадан басқа жерде кітап дүкендері де жоқ. Тек «Атамұра» баспасының ғана барлық 

облыс орталықтарында кітап дүкендері бар. Онда да, негізінен, тек өз өнімдерін сатады. 

Есесіне Алматыда Ресей баспаларының өнімдерін саудалайтын 43 кітап дүкені бар. 

«Гулянда», «Меломан» сынды кітап үйлері қазақ кітаптарын орыс тіліне қарағанда аз 

қояды. Егер кітап тарату мәселесі осылай кете берсе, онда біраз оқырманнан айырылып 

қалатыны анық. 

Бүгінгі кітап дүкендерінің мәселесі туралы Жүсіпбек Қорғасбек былай пікір 

айтады:  «Кітаптар қазір өте аз таралыммен шығады. Сол аз таралыммен шыққан кітаптар 

қаламгердің өз таныс-тамырларынан, туыстарынан, кітапханалардан артылмайды. Кітап 

дүкендеріне ол жетіп жатқан жоқ. Біздің ең бір жанымыз ауыратын нәрсе – өтімді деген 

кітаптың өзін біз кітап дүкендері арқылы сатуға әлі қол жеткізген жоқпыз. Мысалы, Мұхтар 

Мағауиннің «Жармақ» романын іздеп көріңізші. Қай кітап дүкенінен табар екенсіз?! 

Тұрсынжан Шапайдың кітаптарын іздеп көріңіз, дүкендерден. Жоқ! Қазір талантты деген 

ақын-жазушыларымыздың кітаптары еш жерден табылмайды. Бұл біздің қазіргі кітап 

тарату ісіндегі үлкен кемшілігіміз». 

Иә, Кеңес кезеңіндегі миллиондаған данамен шығатын баспа өнімдері бүгінде жоқтың 

қасы. 1970-80-ші жылдары Қазақстан «ең көп оқитын ел» атанған.  Кеңестік кезеңде 

«гүлдену» дәуірін бастан өткерген қазақ баспалары тәуелсіздік алған жылдары 

ренессанстық даму сатысына қадам басты. Елдегі   экономикалық құлдырау баспалардың 

да іргесін шайқалтты.  Ұзақ жылдар бойы қалыптасып үлгерген ірі баспалар  ғана түрлі 

«аласапыраннан» сүрінбей өтіп, кітап нарығында өзін-өзі сақтап қала алды. 

90 жылдардың қиын-қыстау кезеңінде кітаптың қоғамдық рөлі едәуір төмендегені рас. 

Айналасы он шақты жыл ішінде кітапсүйер қауым саны күрт азайды.  Сонымен қоса, 

кітап нарығындағы айналым сұраныс пен ұсыныстың теңсіздігіне әкеліп соқтырды. 

Еліміздегі баспалардың басым бөлігі жекеменшік болғандықтан, қаржы тапшылығы 

мен техникалық жарақтандыру жөнінен көп қиыншылықтарға кезігуде. Мемлекеттік 

тапсырыс берілетін кітаптардың 90 пайызы «әлеуметтік маңызы бар әдебиет» деген 

желеумен басылды. «Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің» өзі әрі кетсе 5000-10 000 дана 

жарық көреді. 

 «Кітап маған тақтан да қымбат» (У.Шекспир) дегенді ұстанған  қазақ халқы қадір-

қасиеті жоғары деп киелі кітаптан аттамаған, қайта төрден орын берген. «Туған күнімде 

«сүйікті серігімді» сыйлаған адам ғана менің досым бола алады» депті бір көзі ашық жан. 

«Әлсін-әлсін жанған шамды ортаға қойып, көз ілмей  оқып жатып,  тылсым құштарлықтан 

күркенің суығын да сезбеппіз» деп бір жазушылар күнделігіне жазған да болатын. Сол 

құштарлық бүгінгі замандағы жастардың жүрегіне ұяласа, бәлкім, рухани әлсіздіктен, 



72 

 

құлдыраудан сақтанар ма едік. Әрине, бүгінгі жастардың кітапқа деген құлшынысы, тіпті, 

төмен екенін жоққа шығара алмаймыз. Д. Дидроша айтсақ, «Адамдар оқудан қалғанда, 

ойлаудан да қалады». Келе-келе ой-санамыз компьютерленіп кете ме деген қорқыныш та 

ұялайды. 
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ҒҰМЫРЫ ҒИБРАТҚА ТОЛЫ ҒАЛЫМ 

 

Адамзат тарихында бар саналы ғұмырын өз елінің келешегі үшін арнаған тұлғалар 

жетерлік.Солардың бірі қазақ журналистика тарихы ғылымының қайнар бастауында тұрған 

ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор Хайыржан Нұрқожаұлы Бекхожин. 

Жастайынан білім мен ғылымға жаны құмар жас талаптың есімі де,  осы қазақ 

журналистика ғылымының іргетасын қалаушылармен бірге мақтанышпен айтылады. 

Қайыржан Бекхожиннің әріптес інісі, ізін жалғастырушы, Қазақстан журналистика 

академиясының президенті, көрнекті публицист Сағымбай Қозыбаев: «Қайыржан ағайдың 

соңғы бес жылын бірге өткіздік. Мен факультетке 1974 жылы келіп едім, сол 5 жыл бір 

кафедрада жұмыс істедік. Ол кісі 70 жылдығына бір жыл қалғанда,  1979 жылдың қараша 

айында дүниеден озды. Өмірден ерте кетті. Ағай туралы көп әңгімелер айтуға болады. Бұл 

кісі біріншіден, Қазақ журналистика институтын бітірген кісі. Соғыс кезінде редактор 

болған. Соғыстан кейін, ол кісі факультетке ауысып, мұғалім болды, қазақ журналистика 

кафедрасының меңгерушісі, деканы қызметтерінде болды.Ал, адамгершілігі жағынан 

айтатын болсақ, ол кісі өте момын, кішіпейілдеу адам болатын. Бұл кісі менің есімде бір 

жағынан аға, екінші жағынан үлкен ұстаз. Өзі қайтыс болғаннан кейін екінші монографиясы 

жарыққа шықты.Енді одан бері уақыт зымырап бара жатыр. Журналистика тарихынан да 

бірнеше кітаптар шығып үлгерді. Оның барлығы да дұрыс. Бірақ, осыны бірінші іздестіріп, 

бірінші жазған осы-Қайыржан ағамыз. Мынау, 80-90 жылдары менің шәкіртім, қазіргі 

факультеттегі әріптесім Ғалия Майкотова менің жетекшілігіммен осы кісінің 

публицистикасын, редакторлығын зерттеп, кандидаттық жұмыс жазып, қорғады. 

Қорғалғаннан кейін, ағайдың өміріне байланысты монография шығарды. Екі жылдың жүзі 

болды осы кісінің атындағы оқуларды өткізіп жүрміз. Ағайдың әруағы риза болсын дегім 

келеді!»,-деп жаны жайсаң ағамен болған шақтарын еске алды. 

http://www.halyksozi.kz/news/view/id/308
http://munara.kz/23295/
http://mtdi.kz/til-saiasaty/til-tynysy/1846-liderler-kitap-okushylar
http://mtdi.kz/til-saiasaty/til-tynysy/1846-liderler-kitap-okushylar
http://didar-com.kz/?p=187
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Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин көзінің тірісінде қазақ мерзімді баспасөзінің 

тарихына арнап 60-тан астам ғылыми мақала мен «Қазақ мерзімді баспасөзінің даму 

жолдары» атты монографиялық еңбек жазған ғалым. Бүгінгі таңда осы зерттеулерді дүниеге 

әкелу оған оңайға түсті ме? Кешегі «Қызыл империя» тұсында халқымызға өткен 

тарихымызды, оның ішінде сол заманның «көзі, құлағы, тілі» болып есептелген баспасөз 

тарихын өз күйінде жеткізудің сәті түсті ме, жоқ әлде өзіндік қиыншылықтары болды ма 

деген сауалдар туындайды.  

 Қайыржан Бекхожиннің шәкірті, филология ғылымдарының докторы, профессор 

Кәкен Қамзин: «Өткен ғасырдың 60-шы жылдары С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

университетінің журналистика факультетіне оқуға түскен шәкірттердің бағы бар екен деп 

ойлаймын. Өйткені, сол кезде бізге сабақ берген ұстаздарымыз, ең алдымен Қайыржан 

Бекхожин,Тауман Амандосов, Темірбек Қожекеев, Марат Барманқұлов. Бұлар ұлттық 

журналистикамыздың теориясы мен практикасын ілгері бастырушылар, соның 

көшбасшылар екен. Біз солардың дәрісін естіп, өз ауыздарынан лебіздерін естіп, олардың 

семинарларына қатыстық. Яғни, шеберлік мектебін солардың өздерінен өттік. Алғашқы 

оқулықтарды, оқу құралдарын, қазақ журналистикасы жөнінде алғаш жазған осы кісілер 

болатын. Міне, біз авторлардың өздерінің ауыздарынан қазақ журналистикасының тарихы, 

жанрлар теориясы, сатира теориясы, телевизия мен радио теориясын осы ұстаздарымыздан 

үйрендік. Қайыржан Бекхожин-өмірді көрген, өмірдің қиыншылығын да көп көрген адам 

болатын. Сондықтан, аяғын аңдап басатын. Көп дүниелерді ашып,айта бермейтін. Ол кезде 

заман солай болды.Бірақ, астарлап, меңзеп жеткізетін. Біздің журналистика тарихымыздың, 

өркениетіміздің тарихын, жазба тарихымыздың әріден басталатынын тіклей айтпаса да, 

емеуірінмен танытып қоятын»,-деп өз ойын ортаға салды. 

Жас жүрегін жастайынан ғылымының асау жолына арнаған жанның ғұмырнамасы 

да  ғылыми еңбек іспетті. Қ. Бекхожин 1949 жылы алғаш рет «Дала уалаяты» газеті 

тақырыбына кандидаттық диссертация қорғады. 1964 жылы сол кездегі қазақ мемлекеттік 

баспасынан Қ. Бекхожиннің 13 баспа табақ көлеміндегі «Қазақ баспасөзінің даму жолдары»  

деген монографиялық кітабы жарық көріп, ақ түйенің қарны ақтарылды. Себебі, бұл қазақ 

баспасөзінің 80 жылдық тұтас тарихына арналған тұңғыш көлемді де, құнды еңбек болатын.  

Ал, Қайыржан Бекхожин туралы алғашқы кандидаттық десертация қорғаған  

журналистика факультетінің доценті Ғалия Майкотова: «Мен 2003 жылдары Қайыржан 

Бекхожинды зерттеп, кандидаттық десертация қорғаған болатынмын. 2-3 жыл көлемінде 

біршама еңбектерін қарастырып, зерттедім. Менің зерттеудегі негізгі обьектім ол кісінің 

журналистік қызметі, публицистігі және редакторлық қызметі. Яғни, біз қазақ баспасөзінің 

даму жолын зерттейтін болсақ Қайыржан  ағамыздың еңбегін өте ерлікке лайық жол деп 

бағалауға да болады. Өйткені, ерлікке пара-пар іс жасаған деп кезінде Әлкей Марғұлан да 

айтқан болатын. Бұл кісі – таза ғалым. Оны жазған еңбектерінен де анық аңғаруға болады. 

Ресейдің мұрағаттарында отырып, көп деректер ізденген. Соның барлығы «Қазақ 

баспасөзінің тарихында» көрсетілген. Әрине, Қайыржан Бекхожиннің өмір жолы бізге 

өнеге. Ол кісінің ұстаздық келбетін ерекше бағалауға болады. Мен ол кісінің еңбектерін 

зерттеу арқылы өзіме көп құнды мәліметтер алдым» -деп, ғалымның еңбек жолына ой 

жүгіртті. 

Қайыржан Бекхожин сияқты ұлтжанды ағаларымыздың қолы жете алмағандарын 

зерттеп, айта алмай құса болып кеткендерін кейінгі ұрпаққа жеткізу кейінгі толқын біз 

секілді жастардың қолында. Ғұмыры ғибартқа толы ғалымның  қиын-қыстау жылдарында 

басын өлімге тігіп, тарихтың қойнауын ақтарып, шындықтың түбіне жетуге тырысқан аға 

ұрпақтан бізге өнеге етер, үйренер тұстарымыз көп-ақ.   
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Нуриден Рахима, 

ф.ғ.к., доцент 

                                         Л.Н.Гумилев атындағы   Еуразия ұлттық   университеті     

журналистика және саясаттану факультеті 

 

АЛАШ  ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ  ЖӘНЕ    БАСПАСӨЗ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

         ХХ ғасыр  халқымыздың тарихындағы ең бір шешуші кезең болғандығымен 

ерекшеленеді. Әсіресе ғасыр басындағы саяси әлеуметтік мәселелер қазақ зиялылары 

алдына «Не істеу керек?» деген сұрақты көлденең тартты. «Қазақ хандық құрған заманда 

сөз бастаған шешендер, топ бастаған көсемдер, нелер жүйрік ақындар болған екен. Жүйесін 

таппай, мін шығармай, қиыстырмай сөз сөйлемейді екен, кешегі Жиренше шешен, Бұқар 

жырау, Асан қайғының сөздері еміс-еміс құлаққа тиеді. Ол заман өтті. Жауға шапса батыр, 

сөзге салса-шешен, көптен шыққан көсем, үлгілі билер заманы өтті»-деп жазды 

Ж.Аймауытов өзінің «Журнал туралы» деген мақаласында(1,181).  

    «Әр жұрттың, әр мемлекеттің мәдениет майданында ілгері-кейінгінің қатасыз бір 

өлшеуіші-баспасөз болады. Қай жұрттың баспасөзі күшті болса, сол жұрттың өзі де күшті» 

-деген еді М.Дулатов(1,95). Осылайша газет-журнал ашу қажеттілігі туындады. Сол кездегі 

қазақ зиялыларының  баспасөз  туралы, оның маңызы мен мәні туралы ойлары бір жерден 

шығып, пікірлері тоғысты.    

       1911-1915 жылдары шығып тұрған «Айқапты» шығарудағы  мақсат-дүние 

жиып, баю емес, тек қана жұрттың көзі, құлағы болып, не жазса да таза жүрек, 

таза ниет қана болғандығын жазған еді  М.Сералин. Сонымен қатар ол 

журналдың бағыт-бағдарын айқындап, алғашқы санының өзінде -ақ «Газет һәм 

журнал халық үшін екендігіне шек айту жоқ. Халықтың қай дәрежеде алға 

кеткендіг і-халық арасында таралған газет-журнал һәм кітаптардан білінеді»(2) 

деп бұқара оқитын басылымның өміршең болатындығын алға тартты.Кейбір 

жабылып қалған газет-журналдардың себебін түсіндіреді.  Троицк қаласында он 

бір нөмірі шығып, халықты оятуға күш салған осы журналға «Тұла бойым 

тұңғышым» деп еміренген Сұлтан Бақытжан Қаратаев: «Сапарың қайырлы, 

маңдайың ашық, жолың құтты, ғұмырың ұзақ болсын !»деп батасын  берген еді.  

Өткен ғасырдың басында ұлттық азат ойдың көшбастаушысы болған «Қазақ» 

1913 жылғы алғашқы санында газет ашудың, баспасөздің қажеттілігін 

оқырманына түсіндіріп берген еді.  

       Сол пікірлер күні бүгінге дейін өте маңызды. Бұдан бір ғасыр бұрын 

айтылған «Қазақ» газетінің оқырмандарына арнау сөзі»(3) несімен құнды?  

      «Аталы жұртымыздың,  ауданды ұлтымыздың әруақты аты деп газетіміздің 

есімін «Қазақ» деп қойдық»-дейді газет шығарушылар.. Халықтың қамын 

ойлап,оған қызмет етудің төте жолы газет шығару деп түсінеді. Мұндағы 

мақсаттары-қазақ ұлт болып ұйысып, азаматтары бас қосып, газета арқылы 

жұртты жиып,бір үйдің адамдарындай сөйлесіп отыру. «Әуелі, газета -халықтың 

көзі,құлағы һәм тілі.Адамға көз,құлақ, тіл .қандай керек болса,  халыққа газет 

сондай керек. Газеті жоқ жұрт басқа газеті бар жұрттардың қасында құлағы жоқ 

керең,тілі жоқ мылқау,көзі жоқ  соқыр сықылды. Дүниеде не болып жатқанын 

көру жоқ, не сөйленіп жатқанын есту жоқ, өз пікірін айту жоқ»-дей келе одан 

әрі газеттің пайдасын санамалап жеткізеді. Демек, газет - халыққа жол 

көрсетуші,  халыққа білім таратушы,ол-халықтың даусы. «Халыққа газетаның 

осындай пайдалы қызметтері бар екендігін білген жұрттар газетті киетін 

киімі,ішетін тамағы,  үстіндегі үйінен соңғы керек нәрсеге санайды. Газетаның 

пайдасын білімді, өнерлі халықтар көбірек біледі. Сондықтан неғұрлым 

білімді,өнерлі халық болса,соғұрлым газета, журналдары көп».  Осылайша 

оқырмандардың жетесіне жеткізе түсіндіре отырып, о дан әрі фактілерге 
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жүгінеді.  1907 жылғы санақ бойынша Ресейде қанша газет -журнал бар екені,  

татарлардың өзінде отызға жуық газет -журнал шығатынын мысалға 

келтіреді.Біз бір ғана журналмен ештеме өндіре алмайтынымыз, болашақта алға 

тырмысып, қатарға қосылуымыз керектігі айтылады.  Заманның  түрлі 

дауылынан құтқаратын амалдың бірі-газет деп түсіндіреді. Өз оқырмандарына 

арнау сөзде айтылған пікірлердің артық -кемі жоқ еді.Бес жыл ғана шықса  да 

артына мол мұра тастап кеткен газет жайында М.Әуезов «Ақ жол» газеті нде 

жарық көрген мақаласында:  

«...Қазақтың еңкейген кәрі,еңбектеген жасына түгелімен ой түсіріп, өлім 

ұйқысынан оятып, жансыз денесіне қан жүгіртіп, күзгі таңның салқын желіндей 

ширықтырған, етек-жеңін жиғызған «Қазақ» газеті болатын»-деп баспасөздің 

қызметін өте жоғары бағалады. -1918 жылы Семейде Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар 

Әуезов «Абай» журналын шығарды.   Осы  басылымға Абай есімі неге берілді, журнал не 

үшін керек? деген мәселелер көтерілді. Мұндағы мазмұн «Айқап» пен «Қазақ» 

оқырмандарына айтылғандай емес, газет-журналы бар халық ретінде енді ғылымға сусап 

отырған оқырман қажетін өтеуге арналды. «Шөлдеген  қиялға сусын болатын қыр тараулы 

мағлұмат,қазіргі қазақ тілінде шығып тұрған газеттер саяси хабарларды жазудан артық 

босанбайды, сондықтан хұр түр –түрлі мағлұмат жазылып отыратын бір журнал өте 

керек»(1,184).Иә, журнал газеттей емес, аясы кең, өнер,ғылым,білім,әдебиет, т.б 

мәселелерді көсілте жазуға бейімделген басылым түрі. Сондықтан  «Абай» журналы да 

ақынның өзіндей жан-жақты болып, оқырманына үлгі бола білді.Бірақ кеңес үкіметі келген 

соң көп басылымдар «ұлтшыл» деген желеумен жабыла бастады.  Дегенмен де ХХ 

ғасырдың 20-жылдарының ортасына дейін ұлт зиялылары  баспасөз мәселесіне 

көңіл бөліп отырды. Бұл жайында  

 «Алаш баспасөзінің» он томдығын әзірлеп, жарыққа шығарған ғалы м, 

профессор Н.Омашевтың төмендегі пікірі  нақты жауап бере алады: «Ұшқын», 

«Еңбек», «Еңбекшіл қазақ» басылымдарындағы жиі көтеріліп, ұдайы назарда 

ұсталған тақырыптың бірі-баспасөз мәселесі.  Баспасөздің қажеттіліг ін 

айтып,маңызын жоғары бағалаған «Жас жаз ушыларға»( «Еңбек туы».-1920.-

№1.), «Баспасөзіміз не күйде?» (Еңбекшіл қазақ». -1923.-№60.), «Баспасөзді 

күшейту жұмысы» (Еңбекшіл қазақ». 1923. -№82.), «Қазақстан баспасөздері»  

(Еңбекшіл қазақ».-1923.-№85) т.б.мақалалардың жарық көруі пікірімізді 

дәйектік  тұрғыдан нақтылай түседі.  Баспасөзді дамыту кеңес саясатына қаулы -

қарарларды орындату,партиялық насихат құралы ретінде өз идеологиясын 

жүргізу үшін қажет болса,алаш оқығандарына халықты тезден ағарту,халық 

санасына сыналап болса да ұлттық мәйектің дәнегін  себу үшән қымбат 

болды.Алаштық интеллигенция пікір алаңынан толық шеттетілгенге дейін 

ағарту майданында,баспасөз шебінде күрескерлік әрекеттер жасады»(4).  

     Сол алашшылардың ішінде М.Дулатовтың да баспасөз мәселесіне арналған 

мақалалары  баршылық.  

      1923 жылдың   5 мамырында «Еңбекші қазақ» газетінде жарияланған «Баспасөз үмесі» 

мақаласында баспасөзді күшейту, жандандыру үшін қандай істер жасалу керектігі 

айтылады. Қазақстан бойынша жарияланып отырған  «үменің» мағынасы осындай екен. 

«Біздің баспасөзіміз күшті болса, көңілдегідей көрікті болса, қазір «Баспасөз көркейту» 

ұраны шақырылмас еді, баспасөз үмесі жарияанбас еді. Сондықтан баспасөзіміздің 

нашарлығы өзінің қысқаша тарихымен сабақтас».Одан әрі автор енді газет-журналға деген 

Европа халқының ерекше ықыласын айтады.Олар баспасөзді   «алтыншы мемлекет» деп 

бағалап, ұйқыдан тұрғанннан кейін шайларын ішпестен газет оқитынын мысалға келтіреді. 

Дүниеде болып жатқан оқиғаларды біліп алмайша жандары тыныш таппайды, тіпті өздерін 

соқыр,саңырау, бақытсыз сезінеді-дейді.Өйткені бөтен жұрттар өзіне керегін алдын ала 

біліп, сақтанып, хабарланып  қамданып отырады.  Сол кезде шығып тұрған газет-

журналдың санын қырық екіге жеткізгенімен,олардың отыз екісі марқұм болып кеткенін, 
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он шақтысы ғана қалғанын айтады. Бір күн өмір сүрген газет те болған.Осылардың барлығы 

жиналып келіп, бір «Правда» құрлы қауқары болмады деп налиды. Құнарсыз, нәрсіз 

дейді.Демек сапасы төмен, шыққан  материалдар көңілді көншітпейді. Тіпті газетті 

алушылар аз.Осыған байланысты проблемаларды шешу үшін көптеген ұсыныстарды 

келтірілген. Олар: газет-журнал шығаратын қызметкерлер дайындау,басқарманың үйін, 

сайманын дайындау,мемлекет қазынасынан қаржы бөлу,қаріп алдыру, бояу,қағаз 

керектігі,пошталардың жұмысын реттеу,қазақтан қаріп тізушілер даярлайтын курстар ашу, 

билік басындағылардың  баспасөзді алып тұруын қадағалау, қазақ жігіттерін хабар жазып 

тұруға  міндетті қылу деген сияқты міндеттер жүктеледі.  

       Қазіргі тілмен айтқанда, кадрмен қамтамасыз ету, керекті құрал-жабдықтар,бояу, 

қағаздың қымбаттығы, пошталардың газет-журналдарды жеткізудегі проблемалары, 

баспасөзді тарату, тілшілер керектігі  болып табылады. Баспасөз қызметін жандандыруға, 

күшейтуге осындай нақты әрекеттер болуымен қатар, қазақ ішіндегі келеңсіз көріністердің 

өзі оны дамытуға кері әсерін тигізетіні де айтылады. 

       Баспасөз -шындықтың айнасы.Газетте жарық көрген мақалаларды теріс түсініп, жалған 

намысқа баратындарды еститіндерін, сезетіндерін де айтып өтеді. Сәрсенбай, 

Бейсенбайлардың ұрлығын ашты деп газетке кінә қоюға болмас. «Жаманатты болмаймын 

деп жұртқа зиянды адамдардың айыбын жарияламай,  халықты одан сақтандырмай отыру 

газетке кіна». Сол себепті ел ішіндегі жаман қылықтарды да көрсетіп, оқырманды 

жақсылыққа бағыттап отыратын мақалалар жарық көріп тұрды. Бұл орайда 

Ж.Аймауытовтың «Қазақ тілі»  газетінде жазылған «Тілшілерге» деген мақаласында : 

«Газеттің бетінде «Ел хабаршылары» деген бөлім бар.Ел хабары не болып қалды? Көремін, 

үнемі біреуді жамандау,қорлау, жауап беру, тайталас.Бұл қалай?Ел деп жазатын өзге хабар 

жоқ па? Қазақтың қай елін алсаң, партия, ерегес, яки күндестіктен сау емес, өтірікті, өсекті, 

шағымды сабау...Ел ішінде жүріп, елдің сырын алғандай болдым. Елден жіберілген 

хабарлардың оннан  бірі шын болса қуанар едік. Оның өзі шын болмайды.Ылғи өтірікті, 

өсекті басты деп, газетке бос сөз басатын өсекші көріп, халықтың газет оқудан көңілі 

қалады»- десе(5,202), осы ойдың жалғасындай мына мақала да көңіл аудартады. Оны 

«Шолпан» журналына 

1922 жылы басқарма атынан М.Әуезов жазған (1,131). 

        «...Сондықтан газеттерден қазіргі уақытта жұрттың көбі жамандау бөлімін ғана оқиды. 

Ол неден?  Себебі-жамандау қазақ мінезінде өсекшілдіктің салдары,бұл жерде газет те ел 

рухына жақындайды.Сондықтан ол бөлімнің оқушысы бар.  

      ...Қазіргі кейбір баспасөздерде,көбіне, қазақтың мақтаншақтығы шығатын болды. Бұл 

әдет оқушы жиюдың орнына көп жұртты баспасөзден жирентіп барады.  ...Сондықтан 

шығып жатқан газеттердің жамандау мен мақтаудан қолы тимейтін болса,оларға алдыңнан 

жарылғасын деу керек». 

     Жоғарыдағы мақала  авторлары айтқан   «біреуді жамандау,қаралау, жауап 

беру,тайталас» көрінісі біздің қазіргі шығып жатқан кейбір газеттерімізде  кездесіп қалады. 

Өткеннен сабақ алар болсақ, бұрынғы зиялыларымыздан қалған «жақсы сөздің-жарым 

ырыс екендігін естен шығармауымыз керек-ақ (5,202).  Сонда «Ел газетке не жазады?».Бұл 

жайында Ж.Аймауытов осы аттас проблемалық мақаласында баяндайды. «Ішкі, сыртқы 

хабар,үкімет қаулысы, бұйрық жарлығы, съездің протоколы, елдің оқуына онша қызықты 

көрінбейді...елге арналып шығатын газетті ел оқымаса, өйткені жанына жағымды, тілі 

батарлық сөздер басылмаса, ондай газет бағасын жоймақ, кім көрінгенге қолжаулық,  

майлық,  шылым орауыш,  тағы бірдеме болмақ. Бірақ газетшіге кінә қоятын да, қоймайтын 

да орын бар. 

Жұрт жазбаса, ішіндегісін тауып жазатын газетші «тәуіп» те, «пайғамбар» да емес.Ел: 

«жазбасам маған серт, баспасаң саған серт! деген жолға түссе, сонда газет елдікі болады. 

Сонда жұрт газетті қызығып оқитын болады, газеттен  пайдаланады»-баспасөздің 

бұқарамен  тығыз байланыста болуын, оқырманның талап-тілегін ескеріп отыруды атап 

көрсетеді.(1,186). 
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       М.Әуезовтың  «Қазақ қалам қайраткерлеріне» мақаласында тағы бір өзекті мәселе 

туралы айтылған. Ол- баспасөздің тілі. 

Сол кездегі газеттерден  ғұмыры қысқа болса да  «Қазақ» газетін  арашалап алады да, 

басқаларының  барлық сынға толық жауап бермейтіндігінің себебін ашып көрсетеді. «Одан 

кейінгі шыққан газет-журнал  болса, көбінесе бір қалыпта тұра алған жоқ: не басындағы 

адамы ауысады, не заманы ауысады, көбінің өмірі тіпті болымсыз,қысқа болады.Сонымен 

тәуір сөздің қадірін ұғып,құлағын түріп қалған қазақ, бәрінен де қана жұта алмады, 

әдебиеттің  тәуір бұйымдарын көксеп отыр». Мұның себебі заманның ойпан-тойпан болып 

кетуінен.Соңғы бір-екі жылдың ішінде жаңа дәуір туып, баспасөздің саны көбейіп, талап 

күшейгенмен қалың қазақ үшін бұл саны бар, сапасы жоқ құбылыс.Өте көп, өте қиын cөздер 

қазақтың санасына кіре қоймады.Сондықтан баспасөздің сөзі сұйылып, одан арзан ештеме 

қалмаған. Ел өзіне қажетін таба алмаған соң, баспасөз оқушысын таба алмай отыр- деген 

шындық бар бұл мақалада.   

    Ал, 1926 жылы 27 мамырда  «Ауыл тілі» газетінде шыққан  «Қазақ тілінің мұңы» 

(Мыңбайұлы Жалау жолдасқа) деген  мақаланы қазақ тілінің өзі жазады. Онда бұлбұлдай 

сайраған тілдің төңкерістен кейін де кітаптарда, газеттерде көрмеген қорлығы жоқ. Қазақ 

тілінің күлдібадам болып кеткені соншалық, Қазалыдағы «қазақыландыруды» мысалға 

келтіреді. (Оны біз де түсінбедік). Не істерін білмей, Жалаудың өзіне хат жазуға мәжбүр 

болады. Араша сұрайды. Сондағы айтқаны: « Жалаужан, мен саған жалынам, «Ауыл тілін» 

шығарамын, газетім нағыз ауыл тілімен, таза қазақ тілімен жазылады дегенде ішім елжіреп 

кетеді.Мұныңа тілектеспін.Жортқанда жолың болсын, жолдасың Маркс, Ленин болсын, 

сенің не керегіңе мен дайынмын.Бірақ мені қорға, таза сақта,көрінген тілмаштарыңа тағы 

да қор қылма.Азар коменес болып кетсең де ата-бабаң қазақ еді ғой,мен солардың тілі едім 

қой, не жазығым бар, ая мені»-деп аяқтайды.Ерекше әдіспен берілген бұл мақаланы 

М.Дулатов  «Мадияр» деген бүркеншек атпен жазған. 

       Ж.Аймауытовтың келесі бір проблема көтерген мақаласы     «Газет тілі қалай түзеледі?» 

деп аталады. Автор осы мақаланы жазу үшін газеттерге талдау жасайды. Онда көбіне 

орысшадан енген сөздердің бір ізге түспегенін,тіл шоқпытталып, қойыртпақталып бара 

жатқанын мысалдар арқылы келтіреді.Сондықтан бұл мәселені тез арада шешу үшін өз 

ұсыныстарын айтады.  Орысшадан аударма сөздердің бір ізге түсе алмай келе жатқаны – 

талассыз мәселе екендігін айтып, бұл іске кірісуші «Еңбекші қазақ» басқармасы .жат 

сөздердің қазақшасы бұдан былай газетте жарияланып отырылады деп ескертпе жазады. 

    1925 жылы көктемде «Ақ жол» газеті жанынан шыға бастаған қазақтың тұңғыш 

сатиралық журналы «Шаншарды»  таныстырып, «Таң» журналы мақала жариялаған. Онда 

«Шаншар» -қазақтың тұңғыш күлкі журналы деп аталып көрсетілген. Сондай-ақ бұл 

мақалада баспасөздің түр-түрі көбейген сайын оқушысының да жетіліп келе жатқандығы 

айтылады.Бұрынғы оқушы қолына түскенді оқи берсе, ендігі оқушы талғап, сынап оқитын 

дәрежеге жеткендіктен нені алса да, таңдап, талғап алуды дағды қылсын, аз да болса нәрлі 

сөзді алатын болсын-деген ойға жетелейді. 

      Бұл күлкі журналы-сол кездегі басылымдардан бөлек, жаңа түр,жаңа үлгі еді. Ол туралы 

автор журналдың  қандай болатынын былайша суреттейді:  

«...бұрыннан шығып келе жатқан газеттер, журналдардан соң, солардың ішінде бір алуан 

жаңа үлгінің түрін көрсететін күлкі журналдар алдыңғылардың қалпына қосылған бір жаңа 

кесте,жаңадан салынған қошқар мүйіз сияқты.Оқушының ойы мен сезімін күлкісіз салқын 

түспен отырып тәрбиелейтін баспасөздің ішінде күлкі журналы орынды болып  шықса,  

тәуір сөздің тұздығы сияқты. Бұл да тәрбиеші,бұл да ой сезімді бастайтын жетекші, басшы, 

бірақ бұның өзгелерден әдісі бөлек.Бұның өзгеден айырмасы сыртқы пішінінде ғана. Күлкі 

журнал да ойды  жетілтіп, сезімді ұстартпақ.Сондықтан ол күле отырып, біле отыр 

дейді.Ойнап отырып, ойлап отыр.Біреудің мініне күлсең,өзің сол міннен бойыңды арши 

отыр дейді»(1,133).Бұл мақалада қазіргі журналистерге керек пікірлер көптеп кездеседі. 

Тіпті қазіргі күлкісі көп, тәрбиесі жоқ сатиралық телеқойылымдар авторлары осы мақаланы 

оқып алса өздеріне көп ой түйген болар еді. 
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              Баспасөз мәселесіне  С.Сейфуллин   «Еңбекшіл қазақ» газетінің редакторы ретінде  

ерекше қарады. 1922-1923 жылдар аралығында жазған  алпыстан астам мақалаларының 

ішінде «Қазақ  жұмыскер, кедейлері  газет, журнал оқулары керек», «Баспасөз 

майданында», «Баспасөзді күшейту жұмысы», «Қазақстан баспасөздері», «Газетке не жазу 

керек?»  деген тақырыптар қамтылған. Онда баспасөзді тарату, алдыру, оқу, оған қатысу, 

маңызы, мақсаты жайында мәселелер көтерілген. Ойымызды қорыта келе, алаш 

қаламгерлері өз заманында баспасөздің маңызы мен мәнін жоғары бағалап, оның тәрбие 

құралы бола білуі үшін  пікірлерін айта отырып, ақылдасып, бірлесе қимылдауды мақсат 

еткендігін көреміз. 
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А.ЕГЕУБАЕВТЫҢ ПОЭЗИЯСЫНА САЯХАТ 

Ақын Асқар Егеубаевтың соңғы жинағы “ХХ ғасырдың екі сағаты” деп аталады. Екі 

бөлімнен тұратын кітаптың біріншісінде табиғат, туған жер, махаббат тақырыптарына 

жазылған поэзиялық шығармалары топтастырылған да, оны ақын “Бар, бар... Сұлу бір 

әлем” деп атайды.  

Бұл жинақта ауыл тақырыбына арналған бірнеше өлең кездеседі: “Ауыл”, “Барар едім 

ауылға”, “Ауылдың құлындары”. “Ауыл” өлеңінде ауылға деген сағынышын былай 

білдіреді: 

Дұғай сәлем ауылға, 

Жол түспеді баруға. 

Жолығармыз бір күні, 

Жолы болғыр қауымға 

Олай десіп, бұл десіп, 

Келеміз ғой күн кешіп. 

Алшы иірген сақамыз, 

Бірде бүк те, бірде шік! 

Түске жиі енесің,  

Шарбақты аула, Шатырлы үй. 

Ертегідей елесі,  

Жиырмасыншы ғасырдың [1, 24б].  

       Осы өлең жолдарын оқи келе ақынның кіндік қаны тамып, кең дүниеге көзін ашып, бала 

қиялын тербеген, білімге алғаш қадам жасаған Күршім ауылы, балғын бал балалық кезі, 

жасөспірім өрімтал шағы өткен үй ауласы көзіңе елестейді.  

Дәл осы жинақта “Барар едім ауылға” атты өлеңінде ғұмыр бойы туған жерден шалғай 

жүргенмен, дайым көкірегінде ауылға деген сағынышы, ойы толастамағандай. “Барар едім 

ауылға, Асқар тауым жоқ онда” деп қасиетті қара шаңырақ иелері әкесі мен анасының 
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ауылдан қоныс аударып кеткенін, “Сол құстармен жарысып, Қайран бауыр ұшты алыс. 

Естіртпейді дауысын, Жер жүзінің құстары” өзінің бір кіндіктен туған бауырының өмірі 

қыршынынан қиылып, басқа да туғандарының өмірден өткені жайлы мұңын шаққандай: 

“Қайран ауыл қиғым жоқ, Қайғым суып болар мұң”. Өлеңді оқып шыққан соң, ақынның 

көкірегіндегі ащы өксікті жан-тәніңмен сезінгендей боласың. 2003 жылы ақынның әкесі бұл 

дүниеден өтті. Жасың қаншада болса дағы ата-анаң үшін кішкентай ғана баласың және де 

әке-шешенің орыны әр адам үшін ерекше. “Әкемнің қоңыр дауысы” деп аталатын өлеңінде 

өзінің сағынышын, балалық махаббатын жеткізеді, бұл жолдарды оқығанда адам жүрегі 

толқымай, көңілі босамай, күрсінбей қоймайды. Осы өлеңіне қатысты ғалым Ш.Елеукенов: 

“... Асқарда әкеге деген сүйіспендік ілтипаттан өзге ештеңе болмаған. Жүректегі сол гүл 

сезім өлеңде реквиемге айналып кеткен. Қайғының ең үлкені – фәниеге сыймауың. Өмірге 

енді керегің жоқтығын сезінуің. Асқардың көзінде әкеден қалған дүние көк желеңінен 

айрылған ақ қайыңдай елестегені ойлантпай қоймайды. Өлген адамның даусы құлаққа 

келсе, оған жүрек қалай шыдасын” [2, 189], – деген пікір білдіреді. 

Күндіз туладым, 

Түнде тынбадым, байыздап, 

Дүние мұндай сайыз ба?! 

Көк желең кетті қайыңнан... 

Қар ұшты – аппақ қайызғақ... 

Бауырым жара. 

Қайғымда қансырап тұрмын қайырлап...  

Көптен бері көзден таса болып, иісін, дауысын естігісі келіп, есеңгіреп жүрген кезде 

әкесінің үні естіле қалғанда ақынның қандай жағдайда болғанын тәптіштеп айтып жату 

артық болар, дегенмен:  

“Әй, Аскен!” – деген жетеді үн... 

Суық шер бүріп шекені, 

Дүниеге сыймай кетемін! 

Түндер қара көзімді суырды, 

Күндер жара көңілді қуырды... 

Жер-көкті кернеп өтеді,  

Жүрегімдегі үні әкенің!” –  

деген жыр жолдарын бүгінгі күні оқығанда, бәлкім бұл бір белгі болар, әкесінің аруағы 

ұлының жанында болғанын қалады ма? Ырымшыл халықпыз ғой, түсіңде аруақ шақырып 

жатса, санаулы күндерің қалғаны деген жаман ырым бар емес пе?! Өкінішті-ақ. Әкесінің 

артынан көп ұзамай баласы да кетті. Жасы не бәрі елу алтыда еді... 

Шығармашылық жолы оңай жол емес. Ғылым әлеміндегі адам шығармашылық 

жолында небір қиындықтарға тап болады, үнемі ізденісте жүреді. Ғалым, журналист, ақын 

Алматыда ғана емес, республикамыздың түкпір-түкпірінде болған. Ел аралап, жер көріп 

өмірмен тығыз байланыста болу – ақын үшін маңызды шарттардың бірі. Шығармашылық 

сапарлар тақырып шеңберін кеңейтеді, ой-сезімін байытады. Әрине, оның бәрі қуатты, 

күшті, мықты денсаулықты талап етеді. Соңғы жылдары жазылған өлеңдерінің бірі болар, 

мына жолдардан от ұшқындары жарқырап көрінбейді, керісінше, ақыннның шаршап, 

мазасы болмай жүргенін байқаймыз: 

Сап-салқын іскерлік жолдарында, 

Шаң қуып, кіртиіп, 

Аспан тіреген холлдарында, 

Тордағы құстай үрпиіп, 

Алысқан қолдардың арасынан, 

Сусып қалып жатыр, 

Қатулы қабақтар қарасынан, 

Сыңсып жанып жатыр, 

Шашылып көңілдің шарасынан, 
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Үнсіз талып жатыр, 

Жан жылуы... [1, 29], –  

ақын шын сырын айта отырып, нәзік жүрегі жылулықты, сырлы сезімді, жанның тыныш 

рақатын аңсайтын тәрізді: «Қалған қызығың – Жанның әуресі, Жасықтың жасығы». Негізі, 

ақынның көптеген өлеңдерінен көңіл-күй, ішкі дүниесінде қайнап жатқан сезім 

лабораториясын көреміз. Іштегісін бүгіп қала алмайтын, еш бояусыз, ап-анық, еш 

сұрыптаусыз, былайша айтқанда, “фильтрленбеген” ішкі психологиялық сезімі оқырман 

сезімдерімен қабысып жатады: “Қиқулап жылдың құстары, Мұң септі, жүрек дір етті. 

Қиқымдап мұңды қысқа күн, Ұлардай шулап мыңы өтті... Жарқ етіп балғын маңдайың, 

Шалғайдан шыға келер деп. Жүремін іздеп әрдайым, Іңірдей үнсіз елеңдеп”, немесе “Өзің 

жайлы, өзің жайлы ой жеңді, Мойындады жеңілгенін бой да енді. Арши-арши уысынан 

шеңгелді, Көңіл аулап, жұбатуын қойды ел де... Өзді-өзіммен сырласамын торығып. Өзің 

жоқсың. Өзіңнен соң қалғаны – Сол тіршілік, сол әңгіме, сол үміт!” Осы арада 

Ә.Кекілбаевтың: “Суреткердің қай-қайсысы да талантты актер. Оның әр кейіпкері – әрқилы 

актерлік амплуасы. Ақын да солай. Оның әр өлеңі – қырық құбылып отыратын көңіл-

күйінің енді қайталанбас бір тұсы” [3], – деген данышпан сөзіне соқпай кете алмаймыз. 

Аталмыш жинақта махаббат сарынына толы, әр жылдары жазылған лирикалар жиі 

ұшырасып жатады. Өмірдің көп қырлылығын, адамның ішкі дүниесіндегі қырлы да сырлы 

құбылыстарын суреттей білген. Ғалым Ә.Шәріпов суреткерлер жайлы: “Ақындардың бәр-

бәрінің поэзиясы, әсіресе лирикалық өлеңдері әр кезеңнің өмір шындығын, уақыт тынысын 

мол аңдатады. Сонымен бірге ақынның өз басының күйініш-сүйініш күйлерін, өз басының 

ішкі сырларын да аңғартып отыратыны белгілі” [4, 7], – деп білгір адамның сөзін айтқан. 

Біз жүрген жерлермен 

Басқалар жүрсе де, 

Біз жүзген көлдермен, 

Басқалар жүзсе де! 

Біз кезген қырларды, 

Басқалар кезсе де. 

Біз сезген сырларды 

Басқалар сезсе де... 

Біз кешкен күй бөлек, 

Көңілдің шаттығы! 

Күйсек-те, күйген-ек,  

Сүйсек те, сүйген-ек. 

Жүректе жас тұнып! [1, 9]. 

Осы өлең бойында кездесетін аллитерация (біркелкі дауыссыз дыбыстардың 

қайталануы) тармақ басында қатарынан келіп өлең әуезділігін күшейте түседі “Өлең 

тармақтарының біркелкі дыбыстардан басталатын сөздермен құрылуы – біздің күндерімізге 

дейін жеткен, қазақ өлең техникасының ұтымды көне тәсілдерінің бірі” [5, 109], – деп 

ғылыми тұжырым жасаған академик Р.Сыздықованың пікірі толымды сөз. Өмірдің тылсым 

суреттерін, тұңғиық иірімдерін жан-жүрегімен сезіне отырып, жаны нәзік ақын эвфония 

(сөз қайталау) тәсілін қолдану арқылы жеткізеді:  

Ақ лала гүлдер толады 

Ақ айдындарға дір-дір етіп. 

Ақ аспан ойға шомады 

Ақ жауынын сіркіретіп. 

Ақ шулан құс жолымен 

Аққулар самғайды биік-биік. 

Ақ қанат – қос қолымен 

Ақ жұлдыздарға кетеді тиіп-тиіп. (Көктемнің түсі – ақ түс). [2, 

272]. 
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Сәл нәрсеге масайрай қуанып, сәл нәрседен мәз-мейрам жасай алатын Асқар ақынның 

бұл – таланты ғана емес, табиғаты. Өнері ғана емес, өмірі. 

А.Егеубаевтың өлеңдерінің құрылысына көз жіберіп қарасақ, оның өлеңдерінің 

көпшілігі 7-8 немесе 11-13 буынды болып келеді. Кейбір өлеңдерінде екі, үш, төрт, алты, 

жеті буын араласып, болмаса дара-дара болатын өлеңдер де кездеседі: 

Сезім – биік (4), 

Биікте сіз бір киік (7). 

Күздің күні (4), 

Билеген түздің биін (7). 

Құздың құйын (4), 

Үрейін тұрдың құйып (7). 

Қиын (2), 

Қиын (2), 

Кетуі көздің қиып (7). 

Биік арбап (4), 

Күйікке күйік жалғап (7), 

Создым мойын (4), 

Әбжыландай тартады (7), 

Шыңырау жалған (5). 

Бунақ саны бірде аз, бірде көп болып кездеседі де, мұндай өлеңдерінде поэтикалық 

нақтылық, шынайы көркемдікпен қатар ойы салмақты, әсерлі болып келеді.  

Қаламгердің кез келген өлеңі табиғи мінезімен ерекшеленеді, әр жолын оқи келе 

адамгершілік аясында болғандай сезінесің. Әр өлеңі сан түрлі ой, сезімге бөлейді: бірде 

аласұрған қуаныш, бірде үрей, алаң: 

... Бәрі дос, бауыр айнала, көңілдің беті айнадай, 

Жайнаған күннің көзінде тұрарсың қалай сайрамай! 

Кей достан шулы тірлікте кеудеңде қалған бір дықпен, 

Безгің де келсе безбейсің, серілік пе, әлде сірлік пе?! 

... Ұйқы да қашар бір күні, көзің де сонда ашылар, 

Күшіктей көзің ашқан соң көкірек көңіл аҺ ұрар! [1, 63]. 

Міне, ақын ағамыз дәл осы тұста өмірдің адамға ұсынары у ма, бал ма, өкініш пе, 

шаттық па деп күйбең тіршілік кешіп жүрген біздерге ой салатындай. Дәл осы өлеңі 

қуаныштан гөрі өксік-өкінішке, шаттықтан гөрі қайғы-қасіретке толы екенін аңғарамыз. 

Негізі, қазақ халқының ұғымында әр сөз тиісті мағына білдіреді. Байқап қарап отырсақ, 

А.Егеубаевтың кез келген өлеңінде “жүрек” сөзі жиі кездеседі. Бұны біз кездейсоқтық деп 

айта алмаймыз. Суреткер бұл сөзді қолдана отырып өзінің судай таза сүйіспеншілігін, 

мөлдір махаббатын, адал көңілін, сырын, сазы мен назын жеткізеді, әлем дүниесінің 

жүрегін соқтырып, тіршілік тамырына қан құйып, жан бітіріп, оқушысын баурап және де 

өзін-өзі адалдық елегінен өткізіп отырған, шын таза адамның ақ жүрегі айқара ашылғандай 

әсер аласың: “Жүрегімдегі үні әкемнің; Жүрегімнің бұлқынғанын тыңдасты; 

Шымырлатып жүрегіңе кіреді; Қан жылаған жүрек жүзін қан жуар; Жүрегіңнің түбінен, 

Бүрін жарып жыр шығар; Жаратылыс дарытқан, Тулап жүрек-тұмарым; Лүпілі бала 

жүрек, бал сезімнің, Алматы аспанына сыймап еді; Жүрегін таң нұрына жуғандарым; 

Албыраған гүл өңің, Сияқты албырт жүрегім!; Тулатып қанын жүректің, Жайнайсың, 

бал-бұл жанасың; Күйсек те, күйген ек, Сүйсек те, сүйген ек. Жүректе жас тұнып!». Осы 

тіркестерді оқи келе суреткердің өмірлік ұстанымын, тіпті өмірлік кредосын байқай аласыз. 

Өмірдегі қандай да бір өзекті жайлар болмасын, бәрін де жүрекпен сезініп, көңіліне түйіп 

отырғаны таң қалдырады.  

Адам бойына тылсым беретін жүрек жайында Әбунасыр әл-Фараби: “Жүрек – басты 

мүше, мұны тәннің ешқандай мүшесі билемейді. Бұдан кейін ми келеді, бірақ мұның 

үстемдігі бірінші емес, екінші, өйткені ол барлық басқа мүшелерді билейтін болса, оның 

өзін жүрек билейді... Мүшелерінің ішінде тұңғыш рет жүрек пайда болды, бұдан кейін ми” 
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[6, 289], – десе, бұл пікірді Ибн-Сина да: “Жүрек бірінші бастама болып табылады, одан 

миға күш барады” [7, 161], – деп қостайды. Осы эмоция туғызған жайттарды алдымен жүрек 

қабылдап, содан кейін ғана адамның басқа мүшелерінің іс-әрекетке көшетіндігі анық. Ал 

оларды жетілдіретін, нығайтатын – қоғам, адамның өскен ортасы, көрген өмір тәжірибесі. 

Қорыта айтқанда, Асқар Құрмашұлы – адамгершілікті ар тұтқан, адалдық жалауын 

желбіретіп өткен, өз замандастарының ешқайсысына ұқсамайтын ақын. Поэзияда өзіндік 

үні, дауысы бар, түркология ғылымында өшпес із қалдырған ғалым Асқар Егеубаевтың 

туындыларын көңіл көзімен оқыған жұрт көкіректеріне ой саларына шүбә келтірмейміз.  

_________________________ 
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Практикалық қазақ тілі кафедрасының  

 оқытушысы 

 

 

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР – КҮРДЕЛІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БІРЛІКТЕР 

 

     Әрбір ұлттың өз алдына ұлт болып танылу белгілерінің бірі – ұлттық тіл. Тіл – 

қоғамдық қарым-қатынастың ерекше сипатын білдіретін құнды құрал. Халықтың ұрпақтан-

ұрпаққа ғасырлар бойы үзіліссіз беріліп келе жатқан ұлттық мұрасы.  

     Халық тілінің құнарлы да, сүбелі бейнесі сол халықтың көркем әдебиеті арқылы 

көрінеді. Соңғы жылдары өз алдына жеке ғылым болып қалыптасқан 

лингвомәдениеттанудың басты міндеттерінің бірі – мәдениеттің  тілде бейнеленген және 

сақталып қалған көріністерінің түп төркінін айқындау болып табылады. Көркем туынды – 

ұлт  мәдениетінің негізгі көрсеткіші. Көркем сөз кестесімен өрілген әдеби шығармалардың 

бейнелілігі мен дәлдігін, ұлттық тілдің сұлу айшықтарын ашып көрсететін тілдік 

құралдардың бірі – фразеологизмдер. Тіліміздегі ұлттық дүниетаным мен мәдениет көрініс 

тапқан ұлттық реңктегі фразеологизмдер – келешек ұрпаққа берер рухани қазынамыз. 

Фразеологизмдер – кем дегенде екі сөздің тіркесуінен жасалып, мағына тұтастығын, 

құрылым тұрақтылығын сақтап, даяр күйінде қолданылатын тұрақты тіркестер. Аз сөзбен 

көп мағына беретін, даналық ой мен ақыл өсиетті өз бойына жинаған айрықша мәнерлі сөз 

өрнегі.  

     Көркем шығарма тілінде «халық қазынасы» болып табылатын фразеологизмдер 

экспрессивтілігі мен эмоционалдылық бояуы күшті тілдік құралдар болып 

табылатындықтан, олардың ерекшеліктерін тану – басты мәселе.  

     Көркем әдебиет тілінің стилистикасы жалпыхалықтық тіл аясынан шыққан барлық 

сөздерді өз бойына сіңіреді, әдеби тіл стилінен басқа стильдің сөздерін де пайдаланады. 

Басқа стильдегі сөздер көркем туындыда қызметі өзгертіліп, эстетикалық қызметке көшеді 

де, басқа жүйелілік құрастырады. 

     Академик М.Серғалиевтің: «Көркем әдебиет тіліне тән ерекшелік – оның көп 

стильдігі. Мұның мәнісі –  көркем әдебиет шығармаларында басқа функционалдық 

стильдердің элементтері кездесіп отыр деген сөз. Қандай да көркем туындының (әсіресе, 
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прозаның) көп кейіпкерлерден, оқиғалардан тұратынын ескерсек, тілдік құралдардан да көп 

түрлі пайдаланылатыны белгілі» [1, 175] деген ғылыми пайымдауына сүйене отырып, 

көркем проза фразеологизмдерінің әр түрлі стильдік реңкте қолданылатынын айта кету 

орынды. Сондай-ақ, басқа стильдердің құралдары толық құрамда жұмсалмайды, бұл жерде 

стиль ауыспайды, стильдің жекелеген тілдік элементтері мен «кірме» стильдің реңктік 

белгілері пайдаланылады. 

      Көркем туынды тілінің қызметі басқа стильдерге қарағанда, күрделі деуге болады. 

Себебі, көркем әдебиетте адамдар арасындағы қарым-қатынас, кейіпкердің әр түрлі мінезі, 

қуану, ренжу сәттері, бір сөзбен айтқанда, психологиялық сезім-күйлері, әлеуметтік ортасы 

сияқты жағдайлар жазушыны әр сөздің эстетикалық мәніне көңіл бөлуге міндеттейді. 

Көркем әдебиет тілі тек бейнелілігімен ғана емес, эстетикалық бағыттағы 

экспрессивтілігімен де ерекшеленеді. 

      Қазақ тілі қазынасындағы тұрақты тіркестердің релеванттық қасиетін айқындау, 

қазақ фразеологизмдерін іштей саралап бөлу, фразеологиялық мағынаның қалыптасуы, 

фразеологизмдердің құрам сипаты, стильдік ерекшеліктері, мақал-мәтелдерден 

айырмашылығы мен ұқсас тұстары, грамматикалық сипаты сияқты фразеологияның 

көкейкесті мәселелерін қазақ тіл білімінің күн тәртібіне қойып, осы саланың дербес пәнге 

айналуының негізін қалаған ғалым, академик І.Кеңесбаев болды. А.Ысқақов, М.Балақаев, 

Т.Қордабаев, Ә.Т.Қайдаров, Р.Сыздық тәрізді қазақ тіл білімінің көрнекті өкілдері де қазақ 

фразеологиясының  дербес пән болып қалыптасу, даму жолында көптеген мәселелерді 

ғылыми тұрғыдан шешуге ат салысты. Ә.Болғанбаев, Ғ.Қалиев еңбектерінде қазақ 

фразеологиясының теориялық мәселелері жинақтала сөз болды. Р.Сәрсенбаев 

зерттеулерінде фразеологизмдердің мақал-мәтелдермен, нақыл сөздермен ара-қатысы 

айқындалды. 

Фразеологизмдер табиғаты және олардың қызметі, сондай-ақ, көркем 

шығармадағы қолданысы В.Виноградов, А.Ефимов, Ғ.Мұсабаев, А.Ысқақов, 

К.Аханов, Ә.Хасенов, Х.Қожахметова, К.Смағұлова, Р.Авакова, Қ.Сарекенова, 

Ж.Қоңыратбаева, Г.Мұхаметкалиева еңбектерінде ғылыми түрде сараланып, 

зерттеледі. 

«Көркем шығарма тіліндегі фразеологиялық тіркестерді талдау– әрбір автордың 

өзіндік стиль жасаудағы тілдік тәсілдерінің бояу-өрнегін айқындау болып табылады. 

Жазушының көркемдік нақыш, қырын танытатын сөздер – осы фразеологизмдер» [2, 

124] 

Фразеологиялық оралымдардың жазушы тілінде стильдік және құрылымдық 

жағынан өзгеріске түсіп, жаңа эмоционалды-экспрессивті мағынада келуі, олардың 

өздерінде бар көркемдік қасиеттерінің үстіне жаңа эстетикалық сипат дарытады. Жаңа 

сападағы тұрақты оралымдар автор және кейіпкер тілінде көркем-стилистикалық бояуды 

қалыңдатып, жазушының сөз ойнату шеберлігін танытады. Күлімсіреген өңі көлеңке 

түскендей лезде жабырқау тартып, көз алдымызда өзі де жүдей бастаған. -Әй, сендер, 

айтсам айтқандай көксоққандар екенсіңдер, - деді көзі шатынап лезде ыза болған 

Әжібек(С.М.). Келтірілген сөйлемдердегі берілген сөз тіркестері метафора түрінде келіп 

бейнелілік сипатқа ие болған.  

     І.Кеңесбаев фразеологизмдерді тілдегі басқа да бірліктерден (сөзден, күрделі 

сөздерден, еркін тіркестен) ажыратып тануда басшылыққа алынатын ең басты ұстаным, ең 

негізгі критерийлер ретінде мынадай белгілерді атап көрсетеді: 

    1) мағына тұтастығы, яғни фразеологизм құрамындағы сөздер өздерінің бастапқы 

мағынасынан түгел немесе жартылай айрылып қалып, шоғыр тіркес түрінде біртұтас 

мағына беруі; 

    2)  тіркес тиянақтылығы, яки фразеологизм құрамындағы сөздердің орын тәртібі нық 

болып, өзара жымдасқан тіркес қалпын барлық жағдайда сақтауы; 
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   3)   қолдану тиянақтылығы, яғни фразеологизмнің әрдайым айна қатесіз, бұлжымай, 

даяр қалпында жасалуы. 

    Осы үш белгінің үшеуі де өз бойынан табылған жағдайда ғана лексикалық- 

грамматикалық тұлға фразеологиялық бірлік деңгейіне көтеріліп, фразеологиялық 

категорияға айналады, тілдегі өзге де тілдік категориялардан оқшауланып, өзіндік дара 

бітіммен тіл ішінде өмір сүреді [3, 590]. 

    Фразеологизмдердің мағына тұтастығына байланысты қасиеті оның құрамындағы 

сыңарлардың жеке-дара тұрып беретін мағыналарынан мүлдем басқаша болып келетін 

фразеологиялық жиынтық мағынадан айқын байқалады. Мәселен, аузына құм құйылды 

фразеологизмі «сөзден тосылды, ештеңе дей алмай қалды» дегенді білдіреді. Мұнда ауыз, 

құм, құйылды сөздері тура мағыналарында емес, тұтасып келіп, бір шоғыр құрап, бейнелі 

ауыспалы мағынада жұмсалып тұр. Екі езуі екі құлағында (өте көңілді, көңілі көтеріңкі, 

қуанышты, мәз-мейрам), құр ауыз кетті (дәм татпады, ештеңе ішпеді), қара сөзді қамшы 

қылды (тауып сөйлеуді көздеді) т.б. фразеологизмдер бүтін бір сөздің орнына жұмсалатын, 

мағыналық жағынан біртұтас бірліктер. Бұл фразеологизмдер құрамындағы сөздердің орын 

тәртібін ауыстыруға немесе қайсыбір сыңарлардың орнына басқа сөздерді қоюға келмейді. 

Онда мағыналық біртұтастық, тіркестік тиянақтылық, фразеологиялық даяр қалып 

бұзылады, тіптен тіркес өзінің бейнелілігін жояды, экспрессивтік-эмоциялық күшін 

жоғалтады, мән-мағынасынан айырылады. 

Қаламгерлер тұрақты тіркестерді автор сөзінде де, кейіпкер сөзінде де қисынын 

тауып, орынды пайдалана біледі. Мұндай тіркестер жазушы туындыларында әр түрлі 

стильдік мақсаттарға орай орын табады. Олар кейіпкер бейнесін жасауда, портретін 

беруде, кейіпкерге тілдік мінездеме беруде, сондай-ақ қаһарманның басындағы 

психологиялық жай-күйді аңғартуда өте сәтті қолданылған. Кейіпкер тіліндегі 

қарапайым, дөрекі фразеологизмдердің де стильдік қызметі зор. Мұндай тіркестер 

кейіпкер мінез-құлқын ашуда таптырмас құрал болып табылады. Тұрақты тіркестердің 

сәтті қолданылуы, мазмұн әсерлігіне қызмет етуі көп жазушының шеберлігінің бір 

қыры деуге болады. 

       «Фразеологияның көріктегіш тәсілдеріне жазушының жалпы тілге тән 

фразеологиялық тіркестер мен идеомаларды, мақал-мәтелдерді мақсатқа сай қолдануы 

немесе оларды өзгертіп, тіпті жаңадан фразеологиялық тіркестер қанатты сөздер 

жасап, қолдануы» [4, 36].  

    Фразеологизмдер – көркем туындыда шығарма тілінде образды, бейнелі реңк беру, 

эмоционалды-экспрессивті бояуын арттыру мақсатында жұмсалатын тілдік бірліктер. 

Фразеологизмдерді шебер түрде, ұтымды пайдалану автордың шеберлігін, тіл 

байлығын танытады. Белгілі ғалым Р.Сыздық: «Фразеологизмдер – сандаған жылдар 

мен ғасырлардың қазынасы, сонымен қатар, ол жеке қаламгердің табысы, еңбегі, 

ізденісі» деп тұжырымдайды [5, 95]. 

    «Фразеологизмдер тіл-тілдің бәрінде бар құбылыс және бұларды тілдің бөлекше 

сипаттағы шырыны мен сүрі таусылмайтын дәмді элементтері деп айтуға болар еді. 

Тілдің байлығы, тілдің сұлулығы, тілдің өткірлігі дегеніміздің айрықша көрінер жері 

осы фразеологизмдер маңы... Қай елдің, қай жазушының қай шығармасын алсаңыз да, 

тілдің осы халықтық элементтерінің сан түрін табуға болады. Яғни қаламгерлердің 

қай-қайсысы да сөйлеудің халықтық формасын пайдалануға бейім...» [6, 41]  

    Фразеологизмдер – ішкі мазмұндық құрылымы, сыртқы тұлға-тұрпаты, мән-мағынасы 

тұрғысынан алғанда қатпар-қаттаулары мол, қыр-сыры тереңдеп зерттеуді талап ететін 

күрделі лингвистикалық құрылымдар. «Фразеологизмдердің күрделілігі олардың 

құрылымдық типтерінің және синтаксистік модельдерінің алуан түрлі болып келуінде ғана 

емес, сонымен қатар тақырыптық және семантикалық тұрғыдан сан түрлі, көп қырлы 

болуында, ойдың әр алуан эмоционалды-экспрессивті реңктерін білдіруге айрықша 

қабілеттілігінде»  дейді академик Ә.Т.Қайдаров [7, 202]. 
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Фразеологизмдер – күрделі лингвистикалық бірліктер екендігін айта келе, 

Ә.Қайдар олардың күрделілігін тек құрылымдық түрлері мен синтаксистік 

модельдерінің көпшілігімен ғана емес, сонымен қатар семантикалық 

көпжақтылығымен, сондай-ақ ойдың түрлі эмоционалды-экспрессивті реңктерін 

бейнелеу мүмкіндігімен түсіндірілетініне тоқталады [8, 202].  

   «Фразеологиялық тұлғалар өзіндік қолданылу ерекшеліктеріне қарай «мәтін ішінде 

мәтін жасап» бір тіркес емес, екі немесе одан да көп мағыналас фразеологизмдермен 

ерекше қатар түзейді. Мұндай жағдайда стильдік әсер мен стильдік бояу бір сөйлеу 

ішінде әр қырынан көрініс табады. Мәселен, мағыналас фразеологизмдер шоғыры 

сөйлеуші мен айтушының ойын жеткізуде таптырмайтын мәнерлілік туғызады»[9, 131]  

    Мұндай күрделі лингвистикалық құрылым бірден пайда бола салмағаны, еркін тіркес 

негізінде жасалып, уақыт озған сайын біртіндеп қалыптасқаны сөзсіз. Орыс фразеологы 

А.И.Молотков: «Еркін сөз тіркесінің ауыс мағынада жұмсалуының нәтижесінде оны 

құраушы сөздер өздерінің бастапқы мағыналарынан айырылып, біртұтас мағына беретін 

шоғырдың бөлшектеріне айналады. Фразеологизмнің жасалуына арқау болған әу бастағы 

еркін тіркесті фразеологизмнің прототипі деуге болады» дейді [10, 60]. Сондықтан да 

фразеологизмдер өздерінің сыртқы тұрпаты жағынан еркін тіркестерге ұқсайды, оларды 

сыңарлар арасындағы грамматикалық байланыстардың белгілі бір формаларына 

негізделген, тілде бұрыннан бар сөз тіркестерінің модельдері орын алады. 

    Көркем шығарма тіліндегі тілдік фактілерді талдау, сараптау арқылы сөздік қорға жаңа 

сапада қосылған фразеологизмдерді тануға және де қаламгерлердің жеке даралық стилін 

анықтауға мүмкіндік туады. Авторлық қолданыстағы фразеологизмдер көркем әдебиет 

тілін жаңа қырынан танытып, оның стильдік жағынан өркендеп өсуіне ықпалын тигізеді.  

______________________ 
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УКРАИНАДАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАҚ 

 

 ХХІ ғасыр - ақпарат ғасыры. Әлемдік саяси, экономикалық, мәдени-рухани 

байланыстардың бәрі де ақпараттық қызметке тәуелділігін анық аңғартты. Бұл америкалық 

экономист Теодор Левиттің 1983 жылы алғаш рет қолданысқа енгізген "Жаһандау" 

(ағылш. Global — әлемдік, дүниежүзілік, жалпы) терминнің - әлемдік деңгейдегі жаңаша 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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көзқарастармен толығып, халықаралық байланыстардың артуына орай туындап отырған 

түсінік. Тәуелсіз Қазақстан ғасыр тоғысынан басталған жаңа экономикалық серпіліс 

кезеңінде ақпараттық қауіпсіздік мәселесіне аса көңіл аударған жоқ деп есептейміз. Тек, 

2009 жылдан бастап Қазақстан президенті Н.Ә. Назарбаев: "Қазақстан біртұтас ақпараттық 

кеңістік құруда ТМД мемлекеттері арасындағы өзара іс-әрекетке зор маңыз береді" деген 

жаңа бастамасын жария етті. Сондай-ақ, Елбасы ақпараттық коммуникациялық 

технологиялардың жоғары қарқынды дамуымен қатар, оның сенімділігі мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тұрғысынан тәуекелдердің туындайтынын ескерткен болатын. Президент 

өз сөзінде: "бағдарламалық өнімдерді сертификаттауда және ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуде мол тәжірибесі бар әріптестеріміз Беларусь және Ресеймен тығыз 

ынтымақтасудамыз" - деп мәлімдеген еді.[ҚазАқпарат. www.inform.kz. 27 қараша 2009ж.]. 

Әлемдік тәжірибеге негізделген ақпараттық қауіпсіздік мәселесін аймақтық деңгейде 

көтеру заңдылық. Бірақ, аймақтағы, көршілес, саяси-экономикалық байланыстағы 

ынтымақтас елдердің ақпарат тарату моделі, өзіндік аудиторияға бағытталған ақпарын 

түбегейлі сіңіріп алуға, ақпараттық саяси ұстанымдарын қуаттап дәріптеуге тиісті емеспіз. 

Алайда, әлемнің назарын өзіне аударған Украинадағы майдан ереуілінің салдарынан 

туындаған жағдай барысында Қазақстандық ресми БАҚ таратқан ақпараттардың 

мағыналық тұрғыдан әртүрлі екенін аңғарамыз. Мұндағы әртүрлілікке  - Кедендік одаққа 

мүше Ресей мен Беларустық ақпарат құралдарының идеясын, ұстанымын қуаттайтын, 

дербес сараптау мен талдаудың жетіспей жатқаны байқалады. Яғни, қазақстандық ақпарат 

кеңістігі Ресейлік журналистердің көзқарасынан бөлектене алмады деп есептейміз. 

 Саяси сарапшылар Перезидент Н.Назарбаевтың геосаяси жағдайлардың тұрақты 

болғанына мүдделік тұрғысынан жоғарыдағы мәлімдемені жасағандығын айтады. Алайда, 

Қазақ президентінің сөзі - тәуелсіз елдің, тәуелсіз ақпараттық кеңістігін ТМД елдеріне 

ортақ көзқарасқа біріктіріп, бір сипатта сараптауларға негіздеу дегенді білдірмейді. ТМД 

кеңістігінде ортақ ақпараттық қауіпсіздікті қалыптастырудағы әріптестік байланыс қана 

екенін естен шығармауға тиіспіз. Қазақстанның өзіннің дербес ақпараттық кеңістігі тәуелсіз 

қызметін қалыптастыруға, яғни ұлттық БАҚ-тың ұлттық идеологияны қалыптастыруына 

мүмкіндік береді.  

 Дәл осы ТМД елдері арасынан алғашқы үштік - Ресей, Қазақстан, Беларусь 

мемлекеттерінің "Кедендік одақ" ұйымын құруы ақпараттық кеңістіктің де бірігуіне  алып 

бара жатыр. Ал, қазақстандық ресми БАҚ -тың Ресейге ақпараттық тәуелділігі - 

Украинадағы жағдайға ақпараттық сараптама жасау барысында "дербестікке" жатпайтын, 

ресейшіл көзқарастарының бар екендігін аңғартты. Мәселен, Ресей Украинаға ақпараттық 

шабуыл жасады. Алайда, қазақстандық ақпараттық-сараптамалық хабарлар өз 

ұстанымдарын ашық жеткізе алған жоқ. Мейлінше, "бейтарап", "салқынқандылықты" 

ұстанған бейне көрсетті. Бірақ, Украинадағы жағдайдың туындау себебі - Ресей мен 

Қазақстан, Беларусь елдерін экономикалық одаққа біріктірген "Кедендік одаққа" қарсы 

наразылық пен Еуродақ интерграциясын жақтаушылардың үкіметке қарсы шығуынан 

туындаған болатын. Яғни, Қазақстан Украинадағы шиеленістің алдынғы шебінде тұрмаса 

да, Ресейдің жақтасы саналатыны  анық. Бұл жерде қазақстандық билік Кедендік одаққа 

кірген үштіктің бірі ретінде әлемдік қауымдастықтардың назарына іліккені белгілі. Батыс 

елдері Қазақстанның "Еуропалық қауіпсіздік ұйымына", "Ислам конференциясы ұйымына" 

төрағалық етіп, өзінің әлемдік деңгейдегі оң имиджін қалыптасыра білуінің нәтижесінде 

Украина мәселесінде бірден кінә таға алған жоқ. АҚШ президенті Барак Обама мен елбасы 

Н.Ә. Назарбаев бірлесе отырып, "Украина мәселесін" тақылады[Қауіпсіздік кеңесінде 

Украинадағы ахуал талқыланды. ҚР Президентінің ресми сайты. akorda.kz]. Бұдан,  Еуропа 

мен АҚШ "Майдан" мәселесінде Қазақстанды бейтарап қарастырғанын түсінуге болады. 

 Сын-пікірін айтқан шетелдік мамандарды айтпағанның өзінде, «Майдан» оқиғасына 

қатысты бұрмаланған, ашық айтылмаған ресми БАҚ-тың іс-әрекеті ғаламтордағы 

әлеуметтік желілердегі қазақстандық қолданушыларының наразылығын тудырды.  Міне, 

бұл біздің зерттеу мақаламыздың өзекті мәселесі болған - Әлемдік және отандық 
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ақпараттарды  таратуда ортақ сипаттардың орын алуынан болып отыр. Яғни, қазақстандық 

БАҚ Украина мәселесінде Ресейлік ақпарат құралдарының дайындаған материалдарын  

"ортақ сипат", "көшірме мазмұнда" таратқаны сынға ілікті. Қазақстандық саяси және 

қоғамдық белсенділер бұл мәселені бейжай қалдырған жоқ. Ресми БАҚ-тың беделін 

түсіретін әртүрлі мазмұндағы мәлімдемелерді және қоғамдық пікірлерді қалыптастырды.  

Қазақстандық ресми ақпарат құралдары 2013 жылдың қараша айынан басталған Киевтің 

"Майдан" алаңындағы  Еуропа Одағымен интеграцияны жақтаушы, үкіметке қарсы 

наразылық жайлы тек қана ақпараттық сипатта жариялап отырды. Терең мазмұнда, нақты 

себептеріне тоқталып, жан-жақты журналистік зерттеулер жасалған жоқ. Тіптен, 

қазақстандық қоғамдық-саяси белсенді Мұхтар Тайжанның "Майданға" барып келуіне 

дейінгі аралықта қазақстандық аудитория Украинадағы жағдайға назар аудара алаған жоқ. 

Өйткені, мағлұматы толық ақпарат таратылмады. Тек, "майданда" адам өлімі орын алып, 

әлемдік апқараттық кеңістік Ресейді айыптап бастағанда ғана қазақстандық ресми БАҚ 

Украина мәселесін қозғады. Онда да, "майдандағы" халық наразылығының түпкі астарынан 

гөрі, оқиға орындағы материалдық жағдай, оқыс оқиғадан қайтыс болған наразы топтың 

"көрген көргілі" туралы хабаралар таратты [24.kz телеарнасы. Жаңалықтар қызметі]. Бұл, 

әрине, ресми БАҚ-тың ақпарат тарату ерекшелігіне жатпайды.  Ал, еліміздегі іргелі 

басылым "Егемен Қазақстан" мен "Казахстанская правда" газеттері әлеуметтік желілерде 

таралған фото-суреттер мен бейнематериалдар негізінде мақалалар жариялады. Бұл ресми 

баспасөздің қауқарсыздығы емес, құлықсыздығын аңғаратады. "Егемен Қазақстан" газеті 

бір мақаласын "Украина: зобалаңның зардабы" деген тақырыппен жариялады [Жақсыбай 

САМРАТ, Украина: зобалаңның зардабы. // Егемен Қазақстан. 26.02.2014.]. Бұл 

тақырыптың өзінен басылымның бейбіт шеруге шығып, үкіметтің күш қолдануы 

салдарынан арты үлкен қайғылы жағдайға ұласқан оқиғаға төменгі деңгейде, журналистика 

талаптарына сай емес мазмұнда ақпарат бергенін аңғаруға болады. "Егемен Қазақстан" 

басылымның осы ақпараты - Ресейлік журналистердің "Майдандағы халықты ішімдік 

ішкен сыртқы күштердің айдап салуына іліккен наразы топ" деген сауатсыз тұспалдарына 

ұсқастық байқатады. Ал, еліміздегі "Қазақстан" ұлттық арнасы, "Хабар, "31" мен "7 арна", 

"КТК" сынды ресми және бейресми телеарналарда бір сыдырғы, ортақ сипатта ақпарат 

таратты. Әртүрлі тәсілде, ерекшелікте ақпарат таратып, сараптама жасайтын аран 

журналистері Украина мәселесіне келгенде  Батыстың проблемасы сынды Қазақстандық 

аудиторияға қажетсіз ақпарат тәрізді немқұрайлы, әрі өте шағын көлемде таратты. Бұл 

үрдістен ресейлік БАҚ- тың сылбырлығы мен арандатушы ақпараттарының сарыны 

көрінбесе де, Ұлттық БАҚ ретінде дербес саралаудың болмағаны көзі қарақты көрерменін 

ойға қалдырды. Ақпарат ғасыры атанған уақытта көрермен мен оқырманды ешкім алдай 

алмайды. Керісінше, ақпараттық белсенділік пен саяси сауатты сараптамаларды молынан 

берген жағдайда ғана бейбітшілік пен тұрақтылық бастамасының өз жемісін, нәтижесін 

беруіне қызмет қылған болар еді. Ал, сауатсыз, бұрмаланған, жансыз ақпарат таратқан 

телеарна көрерменнін жолғалтады. Себебі, қазіргі таңда әлемге танымал ірі ақпарат 

агенттіктері әлемнің көптеген тілдерінде ақпараттық-сарапатамалық материалдарды 

ұсынып отыр. Мұндай мүмкіндікті ғаламтор арқылы, спутниктік телеарна арқылы барлық 

адам көре алады.  

 Қоғам әрқашанда ресми билікке және ақпарат құралдарының қызметіне сын көзбен 

қарап отырады. Бұны кейде, еркінен тыс істелетін, айтылатын дүниелер деп қабылдаймыз. 

Алайда, оларды жеке азамат ретінде, демократиялық құндылықтардан игіліктенуші 

азаматтық қоғамның мүшесі ретінде пікірлерін қарастыруға міндетіміз. Осыған орай, 

Украинадағы жағдайға байланысты қоғамдық пікір қалыптасты. Оның қалыптасуына 

танымал белсенді саясаттанушылар мен тәжірибелі журналистер өзіндік ой-пікірлерімен 

ықпал етті. Журналист, қоғамдық белсенді Қасым Аманжолұлының: "Қазақстандық ресми 

ақпарат құралдары Киевтегі оқиғаларды әдейі елеусіз қалдыруға тырысатын сияқты» деген 

пікір білідірді. Украинадағы жағдайдың қазақстандық БАҚ-та жан-жақты жарияланбауына 

саясаттанушылар басқаша мазмұнда ой сабақтайды. Саясаттанушы Расул Жұмалының  
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ойынша, Украина мәселесін Қазақстандық ақпарат құралдары ресейлік мазмұнда таратуын 

жөн көреді. Сондай-ақ, Ресеймен одақтас ел ретінде ашық та, айқын пікірлерді айтуға 

жасқанып отыр деп есептейді. Демократияны дамыту жөніндегі Орталық Азия қорының 

директоры, саясаттанушы Толғанай Үмбетәлиева Украинадағы жағдайды БАҚ-тың өте 

қысқа беруге тырысуынан басқаша себептерді көреді.  

«2004 жылы Қазақстан президенті Януковичке де, Ресей ұстанымына да  ашық қолдау 

көрсетті. Оның үстіне 2004 жылдары постсоветтік елдердегі демократиялық ахуал Батыс 

тарапынан айтарлықтай сынға ұшырап, түрлі-түсті төңкерістер көбейді. Бұл тұрғыдан 

келгенде Қазақстан, әрине, Ресейді қолдап шықты, ресми ақпарат құралдары да соған 

сәйкес хабар таратты» - дейді сарапшы маман.  

 Саясаттанушылардың пікірі мен баспасөз мұрағаттарында жатқан осыдан 8-9 

жылдың алдындағы жарияланған материалдардың мазмұндық сипаттарына тоқталатын 

болсақ, ол тұста қазақстандық БАҚ Украинадағы «Оранжевая революцияны» кезеңіндегі 

айыптаушы, терістеуші, белсенді пікірден гөрі салқынқандылыққа басты. Бейтараптық 

ұстанымдарды көбірек қолданды. Осы жерде неге ресми Астана Мәскеуді ашық қолдамады 

деген сұрақ туындайды. Бұл- біздің мақаламыздың алдағы бөлімдерінде қарастылады.  

Украина оқиғасы - Қазақстандық баспасөздің немқұрайлы пікіріне қарамастан, ресми 

Астананы ақпараттық қауіпсіздік мәселесіне қатаңдау түрде заңдық талаптармен шектеу 

қояуға мәжбүрлейтін "Төтенше жағдайдағы БАҚ үшін ережесін" мақұлдады. "Төтенше 

жағдай туралы" заңның 16-бабының 1-тармағы негізінде қабылданған ережеде "бұқаралық 

ақпарат құралдарын бақылау мақсатында" жергілікті жердің комендатурасы шектеулер 

енгізілген сәттен бастап, бір тәулік ішінде БАҚ иелеріне басылымдар мен радио және 

телехабарлардың "бір нұсқасын міндетті түрде көрсету қажеттігі туралы сұрау жіберетіні" 

анық айтылған [Төтенше жағдайдағы БАҚ үшін ереже. "Интерфакс-Қазақстан" агенттігі.  2 

сәуір, 2014ж.]. Бұл шешімге ресми БАҚ өкілдері наразылық танытқан жоқ. Бірақ, 

журналистика ғылымын зерттеуші, журналистердің құқын қорғаушылар тарабынан сын-

пікірлер айтылып жатыр. Ресми Астана бұл ережені "Жаңөзен оқиғасынан" кейінгі мезгілде 

мақұлдаса басқаша түсінер еді... Ал, Украинадағы жағдайдың ізін баса, ұлттық қауіпсіздік 

шараларын күшейтуге бағытталған президент Н.Назарбаевтың күш құрылымдарына 

жасаған жиналысынан кейін мақұлдады. Әрине, журналистка саласындағы зерттеуші 

маман ретінде бұл ереженің төтенше жағдайда журналистердің бас амандығын қорғауға 

бағытталғанан гөрі төтенше жағдайды ақпараттық кеңістікке еркін шығаруға шектеулер 

қоятындығы қынжылтады. Осы тұрғыда БАҚ өкілдері қоғамдық пікірді жария етіп, ережеге 

қатысты билік пен халық арасында кеңінен түсіністік орнауына қызмет етулерін қалаймыз.  

Ал, екінші бір жағынан арнайы "ереженің" мақұлдануы - БАҚ өкілдерінің ресми билік 

алдындағы қауқарсыздығын аңғартады. Яғни, баспасөз билікті өзімен санасуға "көндіретін" 

мүмкіндік орайын жіберіп алды деп есептейміз. Бұған әрине, әр алуан билікшіл, жігерсіз, 

"бейтарап" ақпараттарды жиі тарататын БАҚ-тың өзі кінәсі деп білеміз. Сондықтан, 

отандық ақпараттарды  тарату тәсілдерін әлемдік тәжірибеге лайықтауды, демократиялық 

құндылықтарды барынша толық пайдаланудың қажеттілігі туындады.   

________________ 
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 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің 2-курс магистранты 

 

 

МОНОЛОГ ТҮРІНДЕГІ МӘТІНДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ АСПЕКТІСІ 

 

          И.Р.Гальперин еңбегінде өзара байланысып жататын мәтіннің тұлғалық-құрылымдық 

категорияларын анықтап, олардың әрқайсысына мынадай сипаттама береді: хабар беру, 

мүшелену, мәтінішілік байланыс (когезия), континуум (уақытқа, кеңістікке  байланысты 

ұғымдар), диссконтинуум, ретроспекция, проспекция, модальдылық, дербес мағыналық, 

тұтасым аяқталғандық. Ғалым: «Тұлғалық-құрылымдық категориясына мазмұндық сипат 

тән болса, ал мазмұндық категориясы құрылымдық тұлғалар  арқылы көрініп отырады» 

дейді [1].  

         Құрылымы жағынан ұйымдасқан микромәтін (шығарма бөліктері, үзінділер), 

макромәтін (тұтас шығарма), дара сөйлем, мағыналық, интонациялық жағынан аяқталған 

сөйлемдер тізбегі – мәтіннің құрылымдық-мағыналық бөліктері. Мәтіннің қатысымдық 

қызметі ойды айқын (эксплицитті түрде) беру, жасырын (имплицитті) беру арқылы 

көрінеді. 

        Мәтіндегі ой тиянақты болу үшін оны мынадай композициялық құрылымға бөлеміз: 

1.Аңдату бөлігі. 2. Мазмұндау бөлігі. 3. Қорыту бөлігі немесе: 1.Кіріспе. 2.Негізгі бөлім. 

3.Қорытынды бөлім. 

  Мәтіннің құрылымдық бөліктері А.Байтұрсынұлының зерттеулерінде мазмұн 

мүшелері ретінде анықталады: «Шығарманың тақырыбынан басқасы мазмұны болады. 

Мазмұнның үш мүшесі болады: 1. Аңдату. 2. Мазмұндау. 3. Қорыту. ...Аңдату мүшесі 

шығармаларда керегіне қарай болады. Мазмұндауында ой тиегін ағытқан сияқты айтайын 

деген пікірдің бәрі айтылады. Мазмұндау – шығарманың мазмұн мүшесінің ең зоры, онсыз 

шығарманың мазмұны болмайды. Мазмұнның қорытуында мазмұндауда айтылған пікірдің 

қорытылып, маңызы шығарылады. Қорыту мүше де мазмұн біткеннің бәрінде бола 

бермейді, бұ да керегіне қарай болатын мүше» [2]. 

        Мәтіннің қай түрінде болсын оның алғашқы бөлігі баяндалатын тақырып туралы 

жалпы мәліметті ұстап тұрады да, кейінгі бөліктер мазмұндық ұйымдасуына түрткі болып, 

бағыт-бағдар беріп тұрады. Аңдату бөлігінің автор және оқырман үшін де басты қызметі 

осында – бағыт-бағдар беруінде. 

        Монолог түріндегі мәтіндерінің аңдату бөлігі мен мазмұндау бөлігі бір-бірімен 

риторикалық сұрақ және қарама-қарсы қою қатынастарында ұйымдасады. Мәтін түрін 

анықтауда мазмұндау бөліктері шешуші рөл атқарады. Мысалы. Абайдың «Бірінші қара 

сөзінде»:  

«Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай 

өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық - әурешілікті көре-көре 

келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып жүрген ісіміздің 

баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған өмірімізді 

қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын. 

Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не 

албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді құдай сақтасын! 

Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді 

қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, тілемсектердің азығын 

бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. 

Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге 

үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз-күнсізде кездемені жайып салып, қолына 

кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып шер тарқатысар кісі болмаған соң, 

ғылым өзі - бір тез қартайтатұғын күйік. 
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Софылық қылып, дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек. Не көңілде, 

не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елге, осы жерде не қылған софылық? 

Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де 

білмеймін, не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Балаларымның 

өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен керерлік орын тапқаным жоқ, 

қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын, не бол деп бағам? Оны да ермек қыла 

алмадым. 

Ақыры ойладым: осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара 

сияны ермек қылайын, кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын, керегі 

жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым, енді мұнан басқа ешбір 

жұмысым жоқ» [3]. 

Абайдың  «Бесінші қара сөзіндегі» монологтың берілу жолдары аңдату бөлігінде 

мақал-мәтелдер арқылы себеп-салдарлық қатынаста құрылған, ал, мазмұндау бөлігі қарама-

қарсылық мәнде берілген. Қорыту бөлігінде монолог түзуде шартты мәнде құрылған 

сөйлемдер алынған. 

«Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді, бойды шымырлатып, буынды 

құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады. Қазақтар: «Ә, құдай, жас 

баладай қайғысыз қыла гөр!» деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы - жас баладан гөрі 

өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болғансығаны. Қайғысы не 

десең, мақалдарынан танырсың: әуелі - «Түстік өмірің болса, күндік мал жи», «Өзіңде жоқ 

болса, әкең де жат», «Мал - адамның бауыр еті», «Малдының беті - жарық, малсыздың 

беті - шарық», «Ер азығы мен бөрі азығы жолда», «Ердің малы елде, еріккенде қолда», 

«Берген перде бұзар», «Алаған қолым - береген», «Мал тапқан ердің жазығы жоқ», 

«Байдан үмітсіз - құдайдан үмітсіз», «Қарның ашса, қаралы үйге шап», «Қайраны жоқ 

көлден без, қайыры жоқ елден без» деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. 

Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды: қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім 

үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен, бірақ ол малды қалайша 

табуды білмейді екен, бар білгені малдыларды алдап алмақ яки мақтап алмақ екен, бермесе 

оныменен жауласпақ екен. Малды болса, әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір 

ұрлық, қулық-сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып 

жүріп, мал тапса, жазалы демесек керек екен. 

Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ, жас бала қызыл ошақтан 

қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы 

еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп 

талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма?» [3]. 

         Мәтіннің жасалуы оның бөлшектерінің өзара байланысы мен қатынасынан, байланысу 

тәсілінен көрінеді. Синтаксистік байланыс дегеніміз –  сөйлеу бірліктерінің өзара қатынасы 

болып табылады. Ол жекелеген сөйлемдердің арасындағы байланыс түрлері мен тәсіліне 

және құралдарына қарай ажыратылады. Жекелеген сөйлемдердің синтаксистік байланысы 

параллельдік және тізбектік болады. Параллельдік байланыс дегеніміз қатар тұрған 

көршілес сөйлемдердің бірдей, ұқсас синтаксистік құрылымдарға ие болып келуі. Мысалы, 

Тазы кіші иесінің келгеніне куанғанмен, мына ісіне ризашылық білдіре коймады. 

Әйткенмен Әділ оның қыңсылағанына, тыншымай аласұрғанына караған жоқ. 

 Тізбектік байланыс сөйлемдердің синтаксистік тоғысуынан көрінеді. Мысалы,  Тазы 

ұлуын күшейте түсті. Оның көз алдынан енді кайтып келмес бақытты күндері тізіліп өтіп 

жатты... Қораның іргесінде шокиып, шуаққа қыздырынып отырған ақ күшік рахаттана 

қыңсылап жіберді. (Оның) Асты құп-құрғақ әрі жұмсақ: кеуіп кеткен жылқы тезегі, қиқым 

шөп-салам 

           Тізбектік байланыста сөйлемдер құрамына қарай әртектес, параллельдік байланыста 

біртектес болып келеді. Егер тізбектік байланыстың формуласы А→В, В→С болса, 

параллельдік байланысқа мынадай формула тән болып келеді: А→ В, С→ Д (В.В.Одинцов). 

Синтаксистік байланыс бастауыш-толықтауыштық:  Күшік иесіне тығылды. Бірақ иесі оған 
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қараған да жоқ, баланы бауырына басып, бетінен сүйіп жатыр; бастауыш-анықтауыштық:  

Әділ екеуі қарақат теріп, кезекті сапардан қайтып келе жатқан. Беткейдегі шоқ үшқатты 

айнала беріп еді, қарсы алдарында, шылбыр бойындай ғана жерде тұрған Бардасоқтың 

үстінен түсті;  анықтауыш-анықтауыштық:  Иесінің өкінішті даусы шыққан кезде ғана селт 

етті. Кенет бойын ашу-ыза буып, шаққылдай үрді де, артына жалтақ-жалтақ қарап, 

каңсылай безіп бара жатқан төбеттің соңынан қуа  жөнелді ...  т.б. тәсілдер арқылы тұтас 

мәтін құруға қатысады. Мәтін құрамындағы сөйлемдердің мұндай байланысы арасында 

белгілі бір синтаксистік қатынастар орын алады. 

          Мәтін құрылымы құрылымдық-сөйлеу формаларына қарай үш түрге бөлінеді: 

әңгімелеу, сипаттау, пайымдау. А.Байтұрсынов мәтіннің бұл үш түрін былай түсіндіреді: 

«Дүниедегі нәрсенің қайсысы туралы сөйлесек те, бір жағынан ғана емес, әр жағынан алып 

сөз қылуға болады. Мәселен, бір адамды сөз қылуға алсақ, я ол адамның істеген ісін, айтқан 

сөзін әуезе қылып сөйлейміз, я тұлға-тұрпатын, кескінін, көркін айтып, пернесін әліптеп 

сөйлейміз, я болмаса ол адамның істеген істерінің, өзінің жақсы-жаман болғанының 

мәнісін, себебін тексере, байымдай сөйлейміз. Осыған орай сөйлеген сөзіміздің түрі не 

әуезе, не әліптеме, не байымдама болып шығады» [2].   

         Көркем мәтін құрылымындағы әңгімелеу, суреттеу, пайымдаудың мәтін ішінде түрлі 

орындауда қолданылуы, олардың түрліше қарым-қатынасқа түсуі шығармада  автордың 

алдына қойып отырған  мақсатымен, көздеген түпкі ойымен,  көркем мәтіннің қатысымдық, 

прагматикалық, эстетикалық қызметтерімен байланысты айқындалады.  

   Мәтін тудырушы автордың бейнесі мәтін иесінің өзін, бейнесін автордың тілі, ол 

қолданған тілдік құралдары арқылы сомдайды, өйткені тілдік құралдарсыз, өзгеге 

ұқсамайтын ерекше тілдік қолданыстар  тумайды, онсыз шығарма да болмайды. Сонымен 

қатар, автор бейнесін сомдап шығарушы қабылдаушы топ немесе оқырман. Автор бейнесін 

адресаттың сомдауы  қабылдаумен астасып кетеді, әрі мәтін құрылымының  базасы арқылы 

жасалады. Автордың тұтас мәтін арқылы танылатын немесе авторлық жалпылама бейнесі 

болады. 

          Кейде мәтіндік ойды, автордың түпкі ой-мақсатын жеткізуші жалғыз автор ғана 

болмайды, онымен жарыса автордың орынбасары қызметінде ғылым тілінде «фиктивті 

баяндаушы», яғни «жалған баяншы» деп аталатын қосалқы бейне жүреді. Ол мәтіндік 

ақпарды хроникалық ретпен жеткізуші және сол мәтіннің кейіпкері ретінде мәтін құрушы 

тұлға болуы мүмкін. Оны «жасырын баяншы» деуге болады. 

Т.Әбдікұлының «Парасат майданынан»:  

«Менiң мазамды алған ең алғашқы хатта келтiрiлген қытай философиясындағы 

“Ян” мен “Инь”-нiң арақатынасы. Бiр заттың мезгiл-мезгiл кереғар екi күшке айналып 

тұратынын мойындайын. Бiрақ   осы кереғар  екi күш қалайша өздерiнiң мән-

мағыналарынан айрылуға тиiстi? Неге ақ пен қара, адал мен арам, iзгiлiк пен 

қиянат  iштей былығып, бiр бiрiмен мидай араласуы керек?  Толып жатқан шырғалаң 

ойлармен көз байламай, анық ақылмен, сезiммен пайымдасақ, тамақ пiсiрiп жатқан қазан 

түбiндегi от пен адамдардың жиған-тергенiн күлге айналдырып жатқан сұрапыл өрттi 

түбi бiр деп бiр құбылысқа айналдыруға бола ма? Жоқ. Екеуi бiр табаққа сыймайтын 

құбылыс. Алайда екеуiнiң бiр табақта жатқаны кiмге керек болуы мүмкiн? 

Осыны” бәрi, менiңше, адалға да, арамға да, iзгiлiкке де, қиянатқа да жататын 

рухани қосмекендiлердiң көбеюiнен. Рухани гермофродиттердiң көбеюiнен. Кембағалдар 

қашан да өмiрге өшпендiлiкпен қарайлы. 

Мен бейтаныс құрбымның бойынан террористiк бiр қасиет байқаймын. Ол адам 

баласының ғасырлар бойы ақыл-парасаты мен жiгерiн жұмсап тұрғызған рухани 

ғимаратын       тас-талқан етiп жарғысы келедi де тұрады. Егер  ол пиғыл  орындалса, 

адамзаттың сан мың жылдық еңбегiнiң зая кеткенi. Бұдан кейiн қаласаң да, қаламасаң да 

- хайуанаттар әлемiне қайтып баруға тура келедi. 

Рухани терроризмге қарсы күрес керек» [4].   
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Осы берілген мысалда кейіпкердің ішкі сезімі, яғни монолог автор баяндауы арқылы 

беріліп отыр. Автор кейіпкердің ішкі ойын, сезімін рухани азғындыққа қарсы күреспен 

астарластыра берген. Сонымен бірге кейіпкердің алдағы ойының бүкіл адамзаттың 

тағдырымен сабақтас екенін көрсете білді.  

Мәтін құрылымы жағынан: аңдату бөлігінде «янь» мен «инь», яғни не нәрсе жайлы 

туралы айтылатынына салыстырмалы түрде түсінік беріледі, мазмұндауда айтылған мәселе 

себептік қатынаста құрылып, қорыту бөлігі бұйырық мәндегі сөйлемде аяқталады. 

Монологқа тікелей қатысты кейіпкер бойынан табылатын түс көру, оны жорыту, 

ішкі дауыс, ішкі диалог, ойағысы т.б. көркемдік бейнелеу тәсілдері   жазушының шеберлігі 

болып табылады.  

Адамның сезім-күйін, ой толғанысын, күйініш-сүйінішін барлық қайшылығымен 

асқан шеберлікпен шынайы әрі дәл де танымды нақышпен бейнелейтін психологиялық 

романның ерекшелігі жанрлық талап пен автордың кәсіби шеберлігінде жатыр.  

          Шығармада авторлық баяндау көп ретте кейіпкердің көзімен, ойымен беріледі. Бұл 

баяндауда синонимдік қатарлар, үйірлі мүшелі абстракт сөздер, сонымен қатар кейіптеу 

арқылы  оқырманға әсерлі жеткізу тәсілі қолданылған. Мысалы: «Жалғыздық жайында көп 

ойландым. Қиындыққа да, қиянатқа да, зорлық-зомбылыққа да, жала мен бәлеге де төзуге 

болатын секiлдi. Төзуге қиын жалғыз нәрсе - жалғыздық. 

       Адам өмiрi құнсызданған кедей елдерден гөрi төрт құбыласы түгел дәулеттi елдерде 

адамдардың өзiне өзi қол салу әрекеттерi көп дейдi. Себептерi әртүрлi: айықпас дерт, 

алданған махаббат, адасқан арман, түзелмес тұрмыс т.с.с. Бұлардың бәрiн де бiр ғана 

жалғыздық  деген ұғымға сыйдыруға болады. Дауасыз дертке шалдыққандардың бәрi 

өздерiн өздерi өлтiре бермейтiндерi белгiлi. Төңiрегiңде  қасiретiңдi 

бөлiсетiн,   тiршiлiктегi әр сәтiңе қуанатын қалың қауым қаумалап тұрғанда  ешқашанда 

өзiңе өзiң қол жұмысай алмас едiң.  Тағдырдың толып жатқан басқа да 

соққылары,   бөлiсетiн жан болса, сенi есеңгiрете алмайды. Адамның жұлын-жүйкесiнiң 

қайғы қасiретке төтеп бере алмауы  жан азабын бөлiсетiн жақын жанның жоқтығынан. 

Ондай кезде жалғыз әмiршiң - Жалғыздық. Ғашығыңдай жабысқан, түнде түсiңде, күндiз 

iсiңде серiк болған, жатырлас сыңарың Жалғыздық  - ендi сенiң тағдырың. Етегiнен ұста 

да, о дүниенiң ызғарлы да тұманды кеңiстiгiне сүңги бер» [4].   

          Қорытындылай келе, монолог көркем шығармада, әсіресе, прозада бір жағынан 

авторлық баяндау, екінші жағынан тыңдармандар мен оқырмандарды оқиғаға араластырып 

жіберетін баяндау тәсілі деп есептейміз.  

_____________________ 
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 Қазан  төңкерісіне дейінгі қазақ жуналистикасы сөз бола қалса, ең алдымен  

профессор Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің есімі аталары шүбәсіз. Себебі қазақ 

журналистикасы саласындағы тұңғыш ғылым докторы, профессор Қ.Н. Бекхожинн  өзінің 
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саналы ғұмырын практикалық журналистикаға, Ресей империясының Қазақстанды 

отарлауынан кейін қалыптаса бастаған баспасөзін зерделеп зеттеуге арнады. Бір жағынан 

осы мәселеге арналған бірсыпыра елеулі еңбек жазып қалдырса, екінші жағынан 

университет шәкірттеріне байыпты білім бергені, ізбасар шәкірттер тәрбилегені және бар. 

 Көреген ғалым Қ.Н. Бекхожин ұлттық сананың таңы ататынын, қазақ 

журналистикасы тарихының тереңдей зерттелетінін, оның қазіргі һәм келешектік мәні арта 

түсетінін жақсы түсінді. Сондықтан саналы түрде «Дала уалаятының газеті», «Түркістан 

уалаятының газеті» және «Айқап» журналын зерттеуге баса көңіл бөлді. Кеңес заманында 

тұсында патша билігінің рұқсатымен шығып тұрған ресми газеттер және қазақ 

зиялылыларының демократияшыл баспасөзі туралы ауыз ашудың өзі үлкен ерлікке барабар 

еді. Әсіресе иделогияның басты қаруына айналған газет-журалдардың шығу тарихын 

тереңдей үңілу патерналистік идеология басындағыларға онша ұнай қоймайтыны да рас. 

Қайыржан Бекхожин  аты аталған басылымдар туралы айта келіп: «Бұл газеттерде мал 

шаруашылығы жайлы, мектептер, егіншілік туралы және сауда туралы жазылып тұрды, 

қазақ халқының тарихына, тіліне, ауыз әдебиетіне, этнографиясына, археологиясы мен 

пайдалы кен байлықтарна арналған мақалалар басылып отырды», - деп ой таратады [1, 

154б.] . Саңлауынан жел өтпейтін цензураның кезінде дәл бұлай  ашық пікір білдірудің 

астарында үлкен ой жатқаны белгілі.  Ол – болашақ руханияттың күре тамырына айналатын 

Алаш идеяларын ұрпақ санасына сыналап сіңіру. Сол заманда «Халық жауы» атанған 

қайраткерлердің басынан бұлт арылар күн туса ақтап, арашаға түсетін жетелі ұрпақты күні 

бұрын дайындай беру. Саяси ауанды, идеологиялық талапты ескере отырып, қазақтың озық 

ойлы ұлдары Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев жайында ғылыми 

мақалалар жазуы, әне, соның бір дәлелі. 

     Осы ретте филология ғылымдарының докторы, профессор К. Қамзиннің: "Біздіңше, 

қазақ ғұламаларының осы құрсаулы шеңберден шыға алмауының себептері олардың 

ғылыми дайындығының осалдығында немесе туындыгерлік позициясының, 

шығармашылық шамасының әлсіздігінде емес, қайта, олардың білгірлігі, асқан көрегендігі 

дәстүр жалғасытығын үзіп алмау үшін белгілі бір кезеңге дейін аңдай қимылдауында, күні 

туар ұлы мұраттарға іргетас боларлық іргетас боларлық ұлттық кадрлар мектебін дәйекті 

қалыптастыруға күш салуында, өздерінің зерттеушілік потенциалын, ұстаздық күш-

қайраттарын келешек ізбасарларға табар тірер мығым баспалдақ, перспективалық өріс 

дайындауға сарқа жұмсағандығында, Алаш ардақтылары аманаттап кеткен ұлттық идеяны 

жүрек түкпірінде сақтай білуінде" - деген пікірі еске түседі [2, 9 б.].   

 Қазақта «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» дейтін аталы сөз бар. Қайыржан 

Бекхожиннің «шекпенінен шыққан» шәкірттеріне қарап осы аталы сөздің төркініне 

сүйсінесің. Ұстаз Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің (кезіндегі 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті) журналстика факультетінде дәріс 

оқыған жылдары қазақтың бірқатар талапты ұл-қыздарын қанаттандырды. Бүгінде офлайн 

журналистика мен әдебиетте өзіндік орны бар елеулі тұлғалардың ұстазы болып өнер 

жолына бағыт-бағдыр сілтеді. Солардың бірі филология ғылымдарының докторы, 

профессор Тұрсынбек Кәкішев. Ол ұстазы Қайыржан Нұрғожаұлы туралы жазған «Баға 

жетпес байғазы» атты әпсанасында ұстазының өзін қалай оқуға түсіргенін айта келіп, 

кезінде Бейімбет Майлин мен Жиенғали Тілепбергенов бас болып, қолмен басып  шығарған 

айтады. Әсіресе «Садақ» журналының қолға түспейтін ескі тігіндісін шәкіртіне сыйға 

тартып: «ал, шырағым, ал. Сенің кітабыңа берген байғазым. Ел игілігіне жарат. Өзіме керек 

болса қайтарарсың. Оқы, оқы, ішінде талай қызық нәрселер бар», - деген ыстық ықыласын 

аса бір тебіреніспен есіне алады [3,284б] Ары қарай автор: «Қадырлі ұстазым Хайыржан 

Бекхожиннің баға жетпес байғазысы Сәкен Сейфуллинге байланысты ізденісімді тоқтата 

тұрып, қолтаңба «Садақ» журналымен айналысуға еріксіз мойын бұрғызды». - деп ойын 

сабақтай түседі. Осының өзінен ұстазының шәкіртіне қаншалықты қамқорлық жасағанын 

анық аңғаруға болады. 
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 Қайыржан Бекхожиннің дарынды да турашыл шәкірті Тұрсынбек Кәкішев бүгінде 

соңынан өзі жүздеген серіктес ерткен үлкен ұстазға айналды. Ұлт руханиятына өшпес із 

қалдырып, ұстазының үмітін ақтап Алаштың ардақты ұлы – Сәкен Сейфулин туралы 

көптеген ғылыми және көркем шығармалар жазды. 

 Ұлы ұстаздың артқан үмітін ақтаған шәкірттерінің бірі    – филология 

ғылымдарының докторы, порфессор Алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбай.  Ол өзінің 

олжасын білмеймін, әйтеуір, ұстаздан жолым болыпты. Солардың рухани демеуі мен үнсіз 

қақпайы арқылы қазіргі таңдаған мақсат соқпағына түсіп, тағылымын алып, аманатын 

арқалап өмір сүріппін», - деп ой суыртпақтай келіп, университет қабырғасындағы «Ақбас 

бура» ұстазы Қайыржан Бекхожиннің қамқорлығын шәкірттік ілтипатпен есіне алады [4, 

315б ] . 

 Студент Тұрсын Құдакеліұлының талантын байқаған ұстазы Қайыржан Нұрғожаұлы  

бірден өз қарамағына алады. Кафедра меңгерушісі Тауман Амандосов пен факультет деканы 

Темірбек Қожакеев алдынан өткізіп сабақтан «босаттырады». Әрі университет ректоры 

Өмірбек Жолдасбековке алып барып ұлттық кітапхананың сирек кітаптар қорына ілеспе хат 

жаздыртып береді. Осынша әбігерге түскен  Ұстаздың Тұрсынға жүктеген міндеті де жеңіл 

бола қоймайды. Әлі де толық ақталмаған, айтуға қатаң тиым салынған Алаш әдебиетіне 

қатысты  сирек жазбаларды архивтен қарауды тапсырды: «Ахмет, Міржақып, Әлихан 

секілді аяулы азаматтар менің ұстаздарым болған еді... мен саған олардың еңбектерімен 

қайдан, қалай танысудың жолдарын көрсетемін. Күндердің бір күнінде ол кісілердіңде 

заманы турады. Сол шақта сен дайын болуың керек. Оқып болғаннан кейін өзіме емтихан 

тапсырасың», - деп қатаң ескертуде айтады. Зерделі Тұрсынға «Ақбас бураның» бұл ақылы 

тың серпіліс ала келеді. Санасын сарғайтып қырық жылға жуық еңбектенген қажырлы 

ғалым «Ұраным-Алаш» атты үш кітаптан тұратын көлемді монографияны жазып шықты.  

Бұл туралы автордың өзі ризашлығын былай деп білдіреді: «Сөйтіп, әулие Хайрекеңнің 

алаш ардагерлерінің алдындағы, менің Хайрекеңнің алдындағы парызым өтеліп ұлт 

көсемдері ақталды. «Ұраным-Алаш» атты кітабымдағы тергеу деректері сонда 

жинақталды». 

 Біз мысалға келтіріп отырған қазақтың көрнекті ұлдарының ұстаздарынан  алған 

тапсырмаларының өзінен  Қайыржан Бекхожиннің жан әлемі, дүниетанымы шәкірттерінің 

жігерімен   астасып жатқанын байқауға болады. Әрине, ол өз дәуірінің қас-қабағына қарап 

қалам тартты. Саясаттың сүзгісінен өтетін тақырыптарды оқырман құлағына құйды. Соның 

өзінде де ұлтқа қажетті мәселелерді мысқалдап болса да кіріктіріп отырды. «Айқап» 

журналы туралы жазылған ғылыми зерттеулерінде ұлттық дербестікті қолдап, ұлттық 

көсемсөздің тарихы тым әріде жатқанын, әлі де болса тереңдеп зерттеу қажет екенін 

меңзеді. Ал, саясаттың ырқына келмейтін күрделі тақыптарға өзін іштей дайындап шәкірт 

тәрбиелей бастады. Бұл заманның түнеріп тұра бермейтінінде болжап сезді. Күні ертең 

Алашкөсемсөзі ақтала қалса, еңбектерін елеп-ескеретін толымды ғалымдардың қосынын 

дайындады. 

 Қандайда бір ірі тұлға турасында сөз қозғағанда, ең әуелі ол ғұмыр кешкен ортаны, 

әлеуметтік саяси жағдайын ескерген жөн. Мысалы, Қайыржан Бекхожин өте күрделі ортада 

ұлты үшін жанын шүберекке түйіп қызмет жасады. Қылт етсе мойнын қиып түсетін 

цензураның тұсында, ұлт туралы ой айту кімге де болса жеңіл емес еді.  Сондықтан да 

кейбір дүниелерді кезегін күтіп санасында сақтауға тура келді. Кереғар дүниенің ортасында 

қалған Қайыржан Бекхожиндей ұлт жанашырлары қатты ширықты. Ащы шындық  

көмейінде бүлкілдеп, көкіректерінде өлді. Ең соңында айтудан қайыр болмаған соң 

ұрпағына аманаттап, шәкірттеріне жүктеді. Жоғарыдағы Тұрсынбек Кәкішев, Тұрсын 

Жұртбайлар, әне, сондай саналы ұрпақ қатарында. Кеңестік режимнің тепкісін бір кісідей 

көрген қазақтың халық жазушысы Қалихан Ысқақ өзінің «Келмес күндер елесі» атты қос 

томдық  роман-эссесінде айтылған мына бір жолдары ашына жазғаны анық аңғарылады: 
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жүгірткен заман еді ғой. Азаматтың арманын бөгеп, қиялын тұсаған, құдай-ау, қияметіңнен, 

қиянатыңнан сақта деп қалтыраумен күн кешкен уақыт еді. Қаламгерлер көңілдегі көрікті 

ойын қағазға түсіруге жасқанып, қаймыққан көңіл, шайлыққан жүрек қанжылап отырып  

жалған сөйлегені ше? Бұған көнгендер көп болды. Көнбегендер де болған. Көнбегендердің 

қаймағын сыпырып алып итжеккеннің итіне тастады да, қалғандарын көлеңкеде қалдырған 

жоқ па. Тауқыметін тартқан алдыңғы толқынды айыптағанда, кеше ғана соның шет- 

жағасын көріп, куәгер болған жоқ па едік» [5,345] Төбе құйқаңызды шымырлататын 

тоталитарлық жүйеде өмір кешкен жарымкөңіл ағалардың қайсысын болса да күстәнәләудің 

еш реті жоқ. Қайта, жасаған ерліктерін үлгі тұтуымыз тиіс. 

 Қайыржан Нұрғожаұлы өзіне ерткен шәкірттерінің «жылты» барларына тапсырма 

беріп өзі қадағалап отырған. Филология ғылымының докторы профессор Кәкен Қамзинге 

де студент кезінде Хайыржан ұстазы тапсырма жүктегені бар: «Қайрекеңнің маған қазақтың 

жоғары білімді тұңғыш кәсіби журналисі Ілияс Жансүгіровтың кереге газеті туралы 

теориялық еңбегі бар екенін де жария еткені де сол отырыста. Орталық мұрағатта жатыр 

сен соны індете қарастырып, жаңаша ғылыми жұмыс жазсаң қайтеді деген өтініште айтқан. 

Не керек, түрлі-түрлі себепке байланысты ұстазымның сол тілегін былтыр ғана орындай 

алдым», - деп есіне алады [6, 345]. 

 

Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» дейді дана халық. Мағыналы ғұмырын 

ұлт руханияты үшін «соқтықпалы, соқпақсыз жерде өкізген» Қайыржан Нұрғожаұлы 

Бекхожин өнегесі тәуелсіз ұрпақпен де сабақтасып ішей тамырласып жатыр. Жаңа ұрпақ өз 

биігінде қабылдап көкірегіне құйып, жанына рухани ұстаз тұтып келеді. Соның жанды 

мысалы филология ғылымдарының кандидаты Ғалия Майкөтованың «Хайыржан 

Бекхожин- журналист, публицист» атты монографиясы. Аталған еңбекте көшелі ғалымның 

публицистикасының қыр-сырына толық тоқталып, тұлғаны жан-жақты ашқаны, әсіресе 

ғылыми еңбектеріне тереңдей назар аударып, Шоқан, Ыбырай, Абай тұлғаларына 

байланысты айтылған тұжырымдарға ғылыми бағасын бергені көңіл тоғайтады.  Қайыржан шәкірттері тек мұнымен шектеліп қалмайды. Ұстаздың көзін көрген 

жоғарыдағы ғалым-жазушылардан өзге ғалымның еңбектерімен кітаптары арқылы 

танысқан, таным түсінігі қоғамына қарай өзгеше қалыптасқан жаңа дәуірде де шәкірттері 

көптеп кездеседі. Ал олар ұстазды басқа қырынан танып, өзге бөгенайларын сараптап 

салмақтайтыны сөзсіз. Ғалымның қағазға түсіріп қалдырған еңбектері әлі де болса тереңдей 

зерттелініп, ғылыми айналымға түсуі келер ұрпақтың еншісінде. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ФАНТАСТИКАЛЫҚ ЖАНРДЫ  

ТАЛДАМАЛЫ ЗЕРТТЕУ 

 

        Фантастикалық көркем әдебиет – негізінен, ойдан туындатылатын, ғылым немесе 

техниканың қоғамға, яки жекеге ықпалын суреттейтін, баяндайтын нысанасы беймәлім 
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өңірдегі қияли әдеби шығармалар. Фантастика (грекше phantasіa – қиялдау, phantastіke – 

қиялдау өнері) ұғымының өзі де қиялдану өнерін меңзейді. Қазір қысқа қайырғанда, бұл 

«көркем әдебиетте, сондай-ақ, кино, кескіндеме, т.б. өнер салаларында қалыптасқан 

жанрлық түр» делініп қана жүр. Әркім берген анықтамаларда жиі кезігетін «қиял», 

«болашақ», «ғылым», «техника», «адамзат», «өзгеріс» сықылды сөздерге қарағанда, 

анықтамасы әліге шейін толық бірлікке келе қоймаған бұл саланың шарпыған категориясы 

адам баласының ынтасына, үмітіне тығыз байланысты.  ХХ ғасырдың екінші жартысында 

тағы бір фантастикалық жанр – фэнтези әдебиет әлемінің есігін ашты. Аталған жанр 

біріншіден, әдеби ертегінің шекпенінен шыққандықтан пайда болу жолы да сан қилы, фэн-

тези кейде шындық өмірден қашып, миф пен аңыздарды қайыра ой елегінен өткізуге бағыт 

ұстанса, оның түп тамыры әдеби ертегі белгілі бір ұлт үшін сын сағаттар болған сәтті оны 

ертегілік образдар мен мотивтер арқылы таныта біледі; екіншіден, фэнтези  жанрындағы 

туынды басқа жанрлардың мәтіндік бөлігі бола алмауымен әдеби ертегіден ерекшеленеді.  

            Фантастика өнердегі әдіс-тәсіл ретінде есте жоқ ескі заманнан белгілі. Ол белгілі бір 

дәрежеде кез келген өнер түріне тән болып келеді.  Әлем әдебиеті, оның ішінде қазақ 

әдебиеті алғашқы қауымдық мифтен қиял-ғажайып ертегіге, ертегі мен аңыздардан орта 

ғасырлық әдебиетке, одан кейінгі дәуір әдебиетіне дейінгі ұзақ жолды бастан кешті. Ақыр 

соңында ғылыми фантастика мен фэнтезидің күні туды. Қос жанр бірде қабаттаса дамып, 

бірде бір-бірімен астаса өркендеді. Бұл жанрлар руханияты дамыған барша елдердің 

әдебиетінде атаулары мен анықтамалары пайда болғанға дейін өмір сүріп келген еді. 

Өнертану мен әдебиеттану ғалымында олардың ара-жігін ашудың өзі оңайға түскен жоқ. 

Ғылыми фантастика турасында бәрі оңайлау болс ада, фэнтези турасныда олай дей 

алмаймыз.  Ғылымда осы жанр турасында бір  ізге түскен түсіндіру әлі өмірге келе қойған 

жоқ (Беренкова В.М. Жанр фэнтези как объект лингвистического исследования // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. — 

2009. — № 4. — С. 91.). Ахмет Байтұрсынов өзінің «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінді 

фантастика саласын да қалт жібермеген.Онда ғалым сөз өнерін адам санасының  үш негізіне 

тірейді. Олар- ақыл, қиял, көңіл. Ал, солардың ішіндегі «қиял ісі- меңзеу, яғни ойдағы 

нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, суреттеп ойлау» 

екенін баса айтады. Қазақ әдебиетіндегі фантастика жанрының елең- алаңындағы басқа 

халықтар фантастикасынан оқшауланып, ерекшеленіп, «әп» дегенде көзге ұрып тұратын 

қасиеті- адамзаттық һәм ғылыми позициясының мығымдығы. Жалпы иісі  қазақ поэзияға, 

жыр өлкесіне бір табан жақын тұрса, енді өз көкірегіндегі арман, қиялын айтуға келгенде, 

өлең сөзге мүлдем үйір болып кетеді. Сондай- ақ, жазба әдебиетіндегі фантастиканың да 

алғашқы туындылары түр жағынан көбіне көп өлең сөзбен кестеленіп келеді. Ал көтерген 

тақырыбы сан алуан. Олардың ішіндегі ең бастысы алдағы тууы тиіс тамаша қоғамды аңсау. 

Бұл жерде  кейде фантастика романтизмге ұштасып жатады. Фантастиканың басты 

міндеттерінің бірі- ғылымды  насихаттау екенін жұрт біледі. Ал, бұл жанрдың басқа әдеби 

түрлерден ерекшеленіп тұратын оқшау қасиеті де бар. Ол, фантастика, ғылым, табиғаттану, 

жаратылыстың құпия құбылыстарын ел арасына, өз оқырмандары ортасына таратумен 

қатар, А. Машанов айтқандай, «қисынды қиялдың» өзі де сол ғылымның арқасында  өмірге 

келеді. Яғни, фантастика ғылымды туғызса, ғылым өз кезегінде фантастиканы 

қамшылайды. Былайша айтқанда, «фантастика- ғылым» және «ғылым- фантастика» қос- 

егіз, тандемі болып келеді. Осылардың жиынтық ұғымы біздің әдебиеттану ғылымымызда 

«ғылыми фантастикалық әдебиет» деген атауды қалыптастырды Шәкәрімнің: «Мен 

адамның  таппаймын өнерлісін...» деп басталатын өлеңі бар. Автордың сол адамы хақында: 

«... Іш жарып, ішек жалғап, сүйек қиып, // Жамайды ерін, мұрын, түскен тісін. // Аэроплан, 

телефон, громофон, // Электр, радий мен магнит ісін»... – дейді. Бір қараған көзге осы жерде 

ақын Шәкәрім ғылым мен техниканың ғасырымыздың елең- алаңдығы су жаңа 

жетістіктерінің, өзіне салса, -білгір- танымгері. Оқырманға салса өлең тілімен жырлаған 

үгітші- насихаткер міндетін атқарушысы. Бірақ, екінші жағынан, жоғарыдағы төрт жолда 

фантастика элементтері баршылық. Мысалы: ол жылдары медицинаның  ортопедия 
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саласында « ішек жалғау», «ерін, мұрын жамау» секілді операциялар жасала қоймаған еді. 

Оны автордың қайдан ойлап тауып жүргені? Демек, бұл өлең жолдары, сондай- ақ аэроплан, 

телефон, химиялық радий элементі, әлі күні сыры ашылмаған магниттің қасиеті- сол 

кездердегі фантастиканың еншісіндегі атрибуттар... Ал, Шәкәрімнің, біздің 

бағалауымызша, эссе мәнерінде жазылған «Әділ- Мария» атты дүниесінде бізді өте – мөте 

қызықтырған тұстары бар. Оқу- ағарту орындарынан алған жүйелі, ресми білімі болмаса да, 

өз тұсындағы ғылым мен техниканың озық жаңалықтарымен таныс зерделі Шәкәрімнің 

фантастикаға жүрдім- бардым қарамағанын айқын аңғарамыз. Фантастика орбитасына 

М.Әуезовтың «Дос- Бедел дос», Машановтың «Жер астына саяхат», М.Сәрсекеевтың 

«Ғажайып сәуле» атты дүниелерінің шығуымен және күллі  әлемфантастикасына мүлдем 

басқаша қарауды талап еткен тұңғыш жасанды Жер серігінің космоста самғауымен 

байланысты берілген жаңа серпіліс біздің әдебиетімізден де сөзсіз көрініс тапты. Қазақ 

фантастиксының шартты түрдегі  екінші кезеңі турасында-сөз ерекше. Бір айтыла кететін 

жайт- негізінде осы күндері біз мойындайық немесе бекерге шығарайық, бірақ, тарихи 

ақиқат орыс ғылыми- фантастикалық әдебиеттің үлгі тұтып өскен қазақ фантастикасы 

кейінгі кезеңде көптеген тұстарда өткен жолы соларға ұқсап кетіп отырғаны байқалады. 

«Фантастика өзінің оқшау  ерекшеліктері мен бүгінгі күн емес, сонау адамзаттың  «жадынан 

шығып кеткен», демек, өткеннің құпия оқиғаларын ашатын немесе жүздеген, мыңдаған 

жылдар алдағы келешекті божайтын туындыларымен- қазіргі таңдағы әдебиетпен «қоңсы 

қонбақ емес», - деп біледі. Олар мұндай, бүгінгі ел аузынан түспейтін «приватизация- 

жекешелендіру» терминін- фантастика жанрына қолданудан да жүз жанбайтын, 

тайынбайтындай. Дегенмен: «Фантастика- жеке- дара, дербес әдебиет. Оның  «реалистік 

әдебиетке қатысы жоқ», деп пікір білдірушелер үшін дәйекті, салихалы тоқтам айтқан, сол 

фантастиканың жыртысын жыртып жүрген шынайы әдебиет зерттеушілерінің, маман- 

оқымыстылардың бірсыпыра байламдарын осы тұста келтірудің иіні келіп отыр деп 

санаймыз. Осы жанрдың майталман зерттеушісі, ғылыми фантастика дамуына қосқан үлесі 

үшін берілген И.А.Ефремов атындағы сыйлықтың иегері «Карта Страны фантазии» («Қиял 

елінің  картасы») атты көлемді зерттеу жазған оқымысты кейінгі «Беседы о научной 

фантастике» еңбегінде Георгий Гуревич: «Жалпы фантастика тұрғындары әр тілде 

сөйлейтін көп ұлтты мемлекетке ұқсайды»,- дейді. Сосын өз ойын:  «Фантастиканың еркін 

дамуы үшін нағыз тиянақты анықтама қажет: фантастика- бұл ерекше, дүниеде жоқ 

беймәлімділік, тек ойдан шығарылған нәрселер ғана шешуші роль атқауға тиісті әдебиет»,- 

деп біледі. Фантастикалық әдебиеттің міндеті- ойдан шығарылған әлемді ақиқат есебінде 

көрсету»; «Шынын айтсақ, фантастика неғұрлым  шындыққа ұқсаса, соғұрлым әдемілене 

түседі».   

____________________                                                                                       

1.Байтұрсынов А. Шығармалары.- Алматы: Жазушы, 1989. 

2. Қаратаев М. Шеберлік шыңына.- Алматы: Жазушы,1963. 

3.Негимов С. Көркемдік қиял.  Әдебиетттану. Терминдер сөздігі. Екінші басылуы. – 

Алматы: Ана тілі, 1988. 

 

      Сюндюкова Н., 

    әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің 1-курс магистранты 

 

ҚАЗАҚТА ҚАЗАҚ ДЕТЕКТИВІ БАР МА?! 

 

Бүгінгі таңдағы ғылым мен техниканың өте жоғары деңгейде дамуы барысында 

ақпарат кеңістігіндегі орасан зор жаңалықтар мен жетістіктер түрлі ықпалды жаңа 

технологияларды дүниеге әкелді. БАҚ саласындағы ірі ақпарат агенттіктері, интернет 

жүйесі сияқты заман талабының жемісін де осыған мысал етуімізге әбден болады. 

Осыларға, яки интернет жүйесіне қарап-ақ, қазіргі қоғамда кітапқа  деген ынтызарлықтың 



98 

 

төмендегені көптеп айтылып келеді. Десе де бұл пікірмен толыққанды бас шұлғысуға және 

де болмайды. 

 Мәселен, бүгінгі таңдағы кітап саудасына (библиополистикаға) көңіл бөліп көрсек. 

Біз өзге елдерге қарап отырып, олардағы кітап әлемінің ахуалын тани аламыз. Әсіресе 

библиополистика саласы өте кең ауқымды арнаға салынған. Кітап және кітап ісінің бір 

маңызды бөлшегі – кітап саудасы аса жауаптылық пен қолдауды қажет ететін қызмет. 

Қызмет тарату ісін ұйымдастырудың өзі қатаң талапқа жүгінеді. Бұл орайда шетелдердегі 

библиополистиканың асығы алшысынан түсіп отырғандай. Мысалы Германияның бір ғана 

қаласының (Лейпциг) өзі басы бүтін «кітап қаласына» айналған. Енді өзімізге орала 

отырып, салыстырмалы түрде бірден айқын аңғаратынымыз да мынау: Кітап саудасы 

бизнесінің жандануына өзек болып отырған, бұл, кітап оқырмандарының әлі де бар, тіпті 

қатарын сирете қоймағандығын тікелей байланыстыруға болады. Бұл әрине кітапқа деген 

қызығушылықтың арта түскендігін білдіреді. Себебі, шетелдердегі кітап боп жарық көрген 

шығармалар өзінің жанрлық саласымен жан-жақты дамуымен ондағы автор мен 

оқырмандар арасындағы терең байланысты аңғартады. 

Міне, біздің ақсап жатқан жеріміз де - осы тұс. Демек бізде кітапқа деген сұраныс аз, 

кітап ісі әлі де дұрыс жолға қойылмаған. Біз бұның бір ғана мысалына аяқ басып көріп едік... 

Негізінде детектив – (detective), латын (detego) сөз шыққан. Мағынасы – ашамын, 

айдай әлемге әшкерелеймін дегенді білдіреді. Жұмбақ жайларды, әсіресе, қылмыс 

төңірегіндегі қитұрқы әрекеттерді ашып, соның барысын көркем тілмен, нанымды 

тұжырыммен оқырманына жеткізеді.Түрлері: жабық түрдегі детектив, психологиялық, 

тарихи, мысқылдық, фантастикалық, кинолық. Классикалық детективтің маңызды 

ерекшелігі – деректерінің толықтылығы. Бұл жанрға алғаш қалам тартқан Эдгар По екен.  

1840 жылы әңгімелері нағыз детектив еді. Англияда  детектив У. Коллинздің романдары да 

сол жылы шықты. Францияда детектив негізін салушы – Э. Габорио. Ал қазақтан шыққан 

тікелей детективтік шығармаларға ден қойып, жазушылықты биікке көтерген қазақ 

детектившісі Кемел Тоқаевты баса атап өткен жөн. Оның еңбектерінде детективтік сарын 

бар. «Сарбағанда болған оқиға» туындысы Артур Конан Дойлдың «Шерлок Холмысынан» 

кем емес. 

Қазақстандағы детективті шығарма жанрының кенже қалып қойғандығын көзі 

қарақты, ойы тарақты оқырмандарымыз жақсы біледі: Яғни детектив авторларымыз бен 

детектив оқырмандарымыздың өзараат құйрығын кесісе бастағанын өкінішпен тілге тиек 

етуге болады. Неге бұлай? Бүгінгі қазақ қоғамы бұл жанрды қаншалықты қажет ететіндігін 

анықтау мақсатымен арнайы сауалнама жүргізген де болатынбыз. 

 “Қазіргі қоғамға әдеби кітаптар қажет пе?”деген сұраққа  100 % толық « иә» деген 

жауап берді. Бұл көрсеткіш қазіргі таңда кітап оқырмандарының саны азайған деген сөзге 

мүлдем карама-қайшы дәлел екенін аңғаруға болады. Яғни талғамына қарай оқылатын 

кітаптар болса да, әдеби кітап атты дүниені интернет секілді жаңа технологиялық заттардың 

толық ығыстыра алмайтына тағы бір айғақ. Бұл сұрақты сауалнамамыздың алғаш сұрағы 

етіп алдық. Себебі осы сұрақ арқылы сұралатын адамның қаншалықты кітапқа әуес екенін 

байқап, сауалнаманы әрі қарай жалғастыруға дәнекер бола алады. Алайда сұралған 

қауымның барлығы толық қажет ететіндіктерін айтқанмен, қазіргі таңда әдеби кітаптар 

түгілі қазақша кітаптар шығару ісі көкейкесті мәселе болып тұр. “Cіз әр түрлі  бағыттағы 

кітаптар оқисыз ба?” деген сұраққа 63% «иә», 32% «жоқ», 5 % «білмеймін» яғни біртекті 

жауап беруге қиналатынын байқадық. Бұл көрсеткіш оқырмандардың жартысынан аса 

белгілі бір бағытта ғана емес, жан жақты екенін, яғни жаңа бір бағыттағы кітапты оқуға еш 

камсынбайтын, дүниетанымын кеңейтуге тырысатындықтарын көруге болады. Алайда 

біздің әдебиетімізде барлық әдеби жанрлар жанданып отырған жоқ. Бұл әсіресе детективтік 

жанрға байланысты. Осы жанрды қажет ететін оқырмандар саны бар екенін ескерсек, 

олардың көбі орыс тілінде оқитындары мәлім. Яғни әдебиеттік қорымызды біртекті жанрда 

ғана емес, оқырман сұранысын арттыру мақсатында әр түрлі бағытта кітаптар шығарудың 

жолын ойлау керек. Cоңғы оқыған кітабыңызға көп уақыт өтті ме?” деген сұраққа 34% «иә», 
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39% «жоқ»,  27% «білмеймін» деп жауап берді. Сұралғандардың көбісі елге мәлім 

жазушылардың шығармаларын, шетел жазушыларын атап өтті. Алайда сұралған 

адамдарымыздың саны аз екенін ескерсек, қазіргі таңда мүлдем кітап бетін ашпайтындар 

бар екені онсыз да белгілі. Яғни бұл қазіргі нарық заманында адамдардың кітап әлемінен 

алшақтап бара жатқаны жүрекке ауыр тиеді. Шетелде бұндай қасірет жоқ десек те, ондағы 

адамдар кітапты ең жақын адам ретінде қабылдап, мұңын жоқтар, ақыл айтар туысы секілді 

жақын тартады. “Қазіргі кітап дүкендерінде, кітапханаларда қазақша детективтік кітаптар 

табуға болады деп ойлайсыз ба?” деген сұраққа 30% «иә», 50% «жоқ», 20% «білмеймін» 

яғни іздемеппін деп үн қатты. Бұл көрсеткіш детективтік жанр оқырмандарды 

қызықтыратынын, алайда табу мәселесі қиынға соқтырғандықтан, қолға түсіру біршама 

уақытты қажет ететіндіктері бұл жанрдың сұранысы төмендеп кеткенін аңғаруға болады. 

Кеңес кезінде детективті жанрда кітап шығаруға баспалардың өзі қызығушылық 

танытатын. Сол кездерде жиырма-отыз мың данамен шығатын еді. Ал қазір керісінше. 

“Детективтік шығармалардың басты идеясы неде екенін түсінесіз бе?” деген сұраққа 73% 

«иә», 24% «жоқ» мүлдем түсінбеймін, қызықтырмайды,  3% «білмеймін» айтуға қиналамын 

деп жауап қатты. Бұл көрсеткіш оқырмандардың детективтік шығармалардың басты 

идеясы, құрылымы, желісі қалай жазылып, баяндалатынан хабардар екенін білдік. 

Сауалнама барысында олар тек сұраққа жауап бере қана алмай, олардың ойларынша 

детективтік шығармалар жалпы да, жалқы жағынан не туралы, кім туралы баян етілетінін 

сұраған едік. Cұралған қауымның  61% қылмыскерді табу, құпиялы қылмыстың түбін 

шешу, 12% шытырманға толы оқиғасымен оқырманды баурап алу секілді ойлар естідік. 

Негізінде детективті романның туылуы өте кездейсоқтық еді. Ешкім бұл жанрда жазамын 

деп ойламаған. Бұл жанрдың туылуы яғни бастапқыда осы жанрдың біршама элементерінің 

кездесуі еді. Мысалға біздер қазақ детективінің негізін қалаушы Кемел Тоқаев десек те, 

Мұхтар Әуезовтың «Бүркітші» шығармасында детективтік жанрдың кейбір элементтерін 

байқаймыз. Яғни бұл жанрдың мәні, идеясы өте ауқымды, және біршама сақтықты, 

зейінділікті талап етеді. “Сізді осы бағыттағы шығармалар қызықтырады ма?” деген сауалға 

69% « иә» өте қатты қызықтырады, 21 % «жоқ» мүлдем қызықтырмайды, 10% «білмеймін» 

деп жауап берді. «Иә» және «Жоқ» жауаптарының айырмашылық коэфиценті жер мен 

көктей, дәлірек  48% құрайды. Бұл дегеніміз детективті шығармаларды оқитын оқырмандар 

саны артпаса, кемімесі анық.Сауалнама алған кезде жауап берген адамдар өздерінің оқыған 

детектив жанрындағы кітаптармен бөлісті. Соның ішінде : Әділбек Ыбырайұлы «Адам – 

айуан», Кемел  Тоқаевтың «Боранды түнде», Қуандық Түменбайдың «Сотталған домбыра» 

Әкім Таразидің «Құқық қорғаушылардың қателік жіберуге қақысы жоқ» сияқты шытырман 

оқиғалардан алған әсерлермен бөлісті. Өтірік емес, жауап қайырған адамдардың көбісі 

детектив жанрын сүйіп оқимыз, бірақ шет ел детективтерін, аударма немесе орыс тіліңде 

оқимыз. Себебі қазақ детектив жанры дамымаған дегендер көп болды. Қазақ әдебиетінде 

детектив жанры жақсы дамымаған. К. Тоқаевтың жазғандарының өзі де толық детектив 

жанрдың талабына жауап бере алмайды, бұл біріншіден. Екіншіден, айтқандары- детектив 

жалпы әдеби дамуда өзінің орының толық дәлелдей алмайды, оны әдебиет деп айтуға толық 

негіз жоқ. Үшіншіден, әлем әдебиетінде орны бар детектив жанрдың шеберлерінің өзінің 

аздаған аудитория да ғана, осыдан келіп қазақ әдебиетінен бұл жанрды іздеу қиынға түседі. 

Осы мәселелер оқырмандарымызды қатты аландатады, бірақ олардың бұл жанрдың дамуын 

қалайтыны айдан анық. Қазіргі таңда осы бағытта түсіріліп жатқан көптеген фильмдер 

көрермендер арасында танымал,  көптеп кездеседі. Ал осы бағыттағы киноларды көргеннен 

гөрі, оқыған ерекше тартымды екені хақ. “Детективті жанрда жазатын қазақ 

жазушыларынан білесіз бе?”деген cауалымызға 94% «жоқ», 6% «иә» деп жауап берді. Осы 

сұрақты қою арқылы қазақ детективінің шаңырағын салып кеткен жазушылардың есімі 

мүлдем белгісіз екенін ұқтық. 94% ішіндегі оқырмандарымыз үшін- шығармаларын қоя 

тұра, осы жанрда қалам тартқан жазушылардың есімін білмеу ұят нәрсе. Кемел Тоқаевтан 

өзге есім аталмады. Ал, 6%- дың ішінде көзі ашық зиялы қауымның жауаптарына көп 

болмаса да, жауап ести алдық. Олар: К.Тоқаев, Әділбек Ыбырайымұлы, Нұрғали Ораз , 
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Шойбек Орынбой, Базарбай Исаев, Зияш Телеуова, Несіп Жүнісбайұлы, Қуандық 

Түменбай. Осыны қорытындылай келсек, детектив жанры дамыған дейтіңдер бір жағынан 

рас айтады, себебі жазушылардың мүлдем жоқтығы емес, керісінше оқырмандар арасында 

сұраныстың өте аздығын көрсетеді. “Сіздің ойыңызша өзге тілдегі (мысалы орыс тілінде) 

детектив романдарын оқитын өзімізде оқырмандар бар ма?” деген сауалға   98 % «иә» десе,  

2% «білмеймін» деп жауап берді. Бұдан біздер не бұл жанрда оқитын оқырмандар саны өте 

көптігін, не қазақ тілінің одан бетер бәсеңдеп келе жатыр деген түйін аңғаруға болады. 

Детективтік шығармалар: психологиялық, тарихи, фантастикалақ, мысқылдық, кинолық, 

классикалық болып бірнеше түрге бөлінеді. Тарихи болып есептелетін Артур Конан 

Дойлдың әйгілі аңызға айналған «Шерлок Холмосы» қазіргі таңға дейін көпшіліктің сүйікті 

кейіпкері. Ол XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында өмір сүрген деп бейнеленген 

детектив. Ол дедуктивті пайымдау және абдуктивті пайымдау атты тәсілдерді және мұқият 

бақылауды пайдалана отырып қиын қылмыстық істерді шешумен айналысқан. Мүмкін 

осындай әдіс тәсілдермен оқырманды қызықтырып Артур Конан Дойль «Шерлок 

Холмосты» тарихта қалдырды. Ол туралы алғашқы басылым 1887 жылы шыққан. Ардан 

қанша уақыт өтсе де «Шерлок Холмос» ұмытылмақ емес. Бұл жанрдағы шығармаларды 

оқырмандар көптеп оқиды. Жуырда кітап дүкенінен қазақ детективі туралы кітап сұрадым. 

Сатушы апай: «қазақ детективі туралы кітап жоқ, шықпағанда ғой, орыс детективтері бар»-

деп тіл қатты. Біз бұдан қазақ детективінің шетел детективінен едәуір артта қалып бара 

жатқанын байқаймыз. Қазақ детективі енді өсіп келе жатқан жанр. Келешекте теренге 

тамыр жаярына үлкен үміт артамыз. “Сіздің ойыңызша қазақ детективі өз биігіне шыға ала 

ма?” деген сауалға 86% «иә» десе, 4% «жоқ»,  10% «білмеймін» деп жауап алдық. Бұл 

көрсеткіштен қазақ жазушыларына сенім артатын оқырмандар саны баршылық екенін 

білдік. Бүгінде детективтік жазушы Кемел Тоқаевтың ізін жалғастырушы, детективтік 

жанрдың дамуына үлес қосып жүрген Қуандық Түменбай, Нұрғали Ораз, Зияш Телеуова 

секілді аға-апайларымыз оқырмандарымызды жаңа туындыларымен қуантуда.“Қазақ 

детективі қолыңызға түсті делік, оқыр ма едіңіз?”деген сауалға 69% «иә» оқып көрер едім, 

23% «жоқ» бұл жанр мүлдем қызықтырмайды, 8 % «білмеймін» толық жауап бере 

алмаймын деп үн қатты. Осы сауалнама барысында қазақ детективі жанрындағы 

шығармаларды оқығысы келетін оқырмандарымыздың баршылық екеніне тағы да көзіміз 

жетті. Оқырмандарымыздың көпшілігі дүкендерден қазақ детектив шығармаларын таба 

алмағандықтан, өзге тілдегі туындыларды оқуға мәжбүр екендіктерін бүкпесіз айтты. 

“Детективті шығармалар сіздің ойыңызша, жастар тәрбиесіне кері әсерін  тигізіп жүрмей 

ме?” деген сауалға 36 % «иә» десе,  40% «жоқ»,  24% «білмеймін» деп жауап берді. Бұл 

көрсеткіш ел санасында детектив тек кылмыскерді табу арқылы адамдарды қылмысқа 

итермелеу деп ойлайтындығын байқауға болады. Шыныа келгенде, детективтік жанрдағы 

шығармалар жастар тәрбиесіне кері әсерін тигізеді деп айтуға келмес. Оған дәлел ретінде 

2009 жылдың басында орын алған мына бір оқиғаны айта кетсек. “Детективті шығармалар 

сіздің ойыңызша, жастар тәрбиесіне кері әсерін  тигізіп жүрмей ме?” деген сауалға 36 % 

«иә» десе,  40% «жоқ»,  24% «білмеймін» деп жауап берді. Бұл көрсеткіш ел санасында 

детектив тек кылмыскерді табу арқылы адамдарды қылмысқа итермелеу деп 

ойлайтындығын байқауға болады. Шыныа келгенде, детективтік жанрдағы шығармалар 

жастар тәрбиесіне кері әсерін тигізеді деп айтуға келмес.  

 Қазір Алматыдағы кітап дүкендерін араласаңыз, Ресейден шыққан 

шытырман оқиғалы детективтерден көзіңіз сүрінеді. Сатушылардың айтуынша, дүкендегі 

ең өтімді тауар – осылар. Бұрындары детектив жанры Агата Кристи, Эдгар Аллан По, Артур 

Конан Дойль секілді шытырман оқиғалы әдебиеттің шеберлері жетіп артылатын Батыс 

әдебиетінің жемісі саналатын. Қазір болса детектив жанрының орыс әдебиетінде айы 

оңынан, жұлдызы соңынан туып тұр. «Мәңгі мызғымас» КСРО-ның құлауы бұрын тыйым 

салынған небір тақырыптарға даңғыл жол ашып, кешегі 90-жылдардағы қылмыс әлемінің 

бұлтарыс-қалтарыстары орыстың детектив жазушыларына таптырмас азық болды. 

Керісінше, қазақ әдебиетінде бұрын да кенже қалып келген бұл жанр қазір де өгей баланың 
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күйін кешіп отыр десек болады. Қылмыс тақырыбына жазылған қазақ жазушыларының 

дүниелері көбінесе күнделікті қара мақаланың көтеретін жүгінен аса алмай жататынын 

мойындауға тиіспіз. Ал негізінде нарық заманы детектив жанрын бізде де жандандыруы 

тиіс емес пе еді? Ресейде болған 90-жылдардағы қылмыстық оқиғалар Қазақстанда болмап 

па?.. Әлде бұл жанрдың жүгін жеңіл санап, менсінбеушілік бар ма? Мүмкін, басқа да 

себептері бар шығар?..  

Көпшілігіміз ойлайтындай, детектив жеңіл жанр емес. Тіпті үлкен ғылыми 

дайындықты қажет етеді. Мәселен, Пушкиннің өлімін зерттеушілер ақынға қандай 

тапаншаның оғы тигенін, қай жақтан, қай кезде, қанша қашықтықтан атылғанын әлі күнге 

дейін математикалық дәлдікпен анықтап, өлшеп-пішіп, зерттеп келеді. Дәл осы сияқты 

қылмыс тақырыбын жазу үшін сіз сол саланың кәсіби мамандарынан кем білмеуіңіз қажет. 

Қазақ әдебиетіне үңілсеңіз, мәселен, М.Әуезовтің біз 5-сыныпта оқыған «Бүркітші» 

әңгімесінде детектив элементтері ұшырасады. Колхоздың жылқысын ұрлап кеткен 

ұрыларды таң бозынан қуа шыққан жылқышының із кесуі, жырынды Сәтбектің үстінен 

түсу үшін ойлап тапқан айла-амалдары оқырманды ынтықтырып, қызықтыра түседі. Нағыз 

детектив шығарма осылай оқырманды өзінен бас алдырмайтын, басынан аяғына дейін 

ынтықтырып, «не болар екен?» дегізіп отырса кәдік-ті. Осы орайда бала кезімізде оқыған 

«Комиссар Мегре» сынды шытырман оқиғалы кітаптардың жалпы нобайын ұмытсақ та, уыз 

дәмі әлі аузымызда. Оның бәрі аударма кітаптар еді. Адамның дүниетанымын кеңейтер 

детектив жанрындағы туындылармен балалардың қазақ тілінде танысуы әлі де сол аударма 

арқылы жүзеге асып келеді. Оның өзі де жеткіліксіз. Егер осы жанрдағы төл 

туындыларымыз мол болса, қолы боста мектеп оқушылары компьютерлік ойындармен 

шектелмес еді...  

Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының көш басында жазушы Кемел Тоқаев 

тұрғанына ешкімнің таласы болмаса керек. Осы кісі біз айтып отырған жанрдың жүгін 

бірталай уақыт жалғыз өзі сүйреді. Кеңес заманында детектив жазатын осындай санаулы 

адамдар ғана КГБ-ның, тергеу орындарының рұқсатымен мұрағат ақтаруға қол жеткізе 

алатын. Мұның да детектив жанрының дамуына өзіндік әсері болғаны анық. Екінші 

жағынан алып қарасақ, өркениетті елдерде детектив жанрының дамып кетуі негізінде ол 

жақта ғасырлар бойы қала тіршілігінің үздіксіз қайнап жатуынан. Өзін-өзі өлтіру, 

маньяктар, жезөкшелер, ұры-қарылар өмірі – қала өркениетінің улы жемісі. Қазақ 

халқының қалаға шоғырлануы (урбанизация) енді-енді жүзеге асып келеді. Сондықтан 

үлкен қалаларға тән психология бізге әлі сіңісіп болған жоқ. Мұның да біз айтып отырған 

жанрдың дамуына әсері бар әрине. Үшіншіден, қазіргідей нарық заманында детектив 

жанрына баспалар тарапынан қызығушылық тумай болмайды. Бұл жөнінде детектив 

шығармалар жазып жүрген жазушы Базарбай Исаев былай дейді:  

– Қазақ детективі баспалар жанашырлық танытса ғана жанданады. Детектив шығарма 

өтімді тауар болса да, тендерден басқаға телміруді білмейтін біздегі баспаларға қазір 

шығарма емес, өтімді адам керек. Менің мәселен, осы жанрдағы шығармам басылмай «Жеті 

жарғы» баспасында жеті жыл жатты. 2002 жылы әрең шығардым. Қайта детектив 

шығармаға КСРО-ның кезінде баспалардың қызығушылығы зор еді. 1989 жылы менің «Өң 

мен түс» деген детектив кітабым отыз мың данамен шығып, бір жылдың ішінде тарап 

кеткен. Шетелдерде баспаның агенті жазушылармен сөйлесіп, қолында не барын сұрап 

отырады. Бізде ол жоқ, әйтпесе қазақта да осы жанрда жақсы жазып жүрген Сабыр 

Ұзақбаев, Алпамыс Бектұрғанов сынды жазушылар бар. Марқұм Табылды Кенжетаев осы 

детектив жанрының дамуына үлкен үлес қосты. Сондықтан адамдар қызығып оқитын 

детектив шығармаларға баспалар бет бұрмай болмайды... 

Осы сауалнаманың қорытындысы бойынша детективтік жанр қазіргі таңда қажеттігін, 

оған деген сұраныс бар екенін анықтадық. Егер шетелде бұл жанр өз орнын тауып, белгілі 

дәрежеде оқырмандарын үздіксіз жаңа туындыларымен қуанып отырса, неге біздің елде де 

солай болмасқа?! Кенжелеп қалған жанр деп, тек айта беретін болсақ, детективтік жанрдың 

біздің әдеби қорымызда тек саусақтай санарлық түрде қалады. Одан да оны дамытудың 
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жолын іздеумен болайық. Бұл жанрда қалам тарту, қазақ жазушыларына жараспайды, 

қолдарынан келмейді деген артық сөздерден өзімізді аулақ ұстайық!!! Себебі осы жанрда 

шеберлігін танытқан Кемел Тоқаев секілді  жазушылық рухы мығым аталарымыз бар 

болғанын, және оның туындылары шетел әдебиеттерінен артық болмаса, кем емес екенін 

ескеру қажет. 

 

Лескенқызы К., 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің 1-курс магистранты 

Ғылыми жетекшісі: ф.ғ.к., доцент  Мухатаева Қ. 

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – БІЛІМДЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫ 

  Энциклопедия – кітап атаулының ең күрделі түрі, кітаптардың кітабы.  Адамзат 

қоғамы неғұрлым ілгері басып, дамыған сайын ғылыми білімдер соғұрлым көбейіп, жаңа 

мағлұматтар, терминдер пайда бола бастады. Деректер мен ақпараттарды игеру қиынға 

түсті.  Адамдар барлық ғылым саласын бір қорға жинауға талпынды. Адамзат ойында 

қорытылған барлық білімдердің жиынтығы ретінде энциклопедия дүниеге келді.  

Энциклопедияның тарихы ежелгі дәуірден бастау алған дейді тарихшылар, алайда бұл 

сөздің кең қолданысқа енуі және біз білетін қалыпқа түсуі XVIII ғасырмен байланысты. 

Француз Ағартушылық дәуірінің екінші кезеңінің қайраткерлері, атап айтсақ Дидроның 

жасаған энциклопедиясы қоғамның дамуына үлес қосып, өзге энциклопедиялардың жарық 

көруіне зор әсер етті. Бүгінгі күнге дейін түрлі мазмұндағы мыңдаған энциклопедиялар 

жарық көріп үлгерді. Энциклопедия сипатты еңбектер ең алғаш қытай халқының 

жазбаларында (Б.з.б 12-10 ғ) пайда болған. Б.з.б 2 мың жылдықтың 2- ширегінде Мысырда 

сөздік жасалғаны белгілі. Ежелгі Грекияда Демокрит пен Аристотель еңбектерінің 

энциклопедиялық сипаты болды. Ежелгі Римде шыққан алғашқы энциклопедияның бірі -  

Марк Теренций Варроның «Ғылымдар» тізбегі, Ибн Синаның «Білім кітабы» трактаты, 

Махмұд Қашғаридің «Диуани лұғат- ат түрк» кітабы алғашқы энциклопедиялық 

еңбектердің үлгісі іспттеі. 18 ғ-дың аса көрнекті философы Д. Дидро шығарған француз 

энциклопедиясының дүниежүзілік өркениетке ықпалы зор болды.  1768-71 ж.ж. шотланд 

баспаханашысы У.Смелли үш томдық «Британика энциклопедиясын» шағарды. Нақтырақ 

айтсақ, 2012 жылдың 13 наурызында Encyclopædia Britannica деп аталатын әлемдегі ең көне 

энциклопедиялардың бірі араға 244 жыл салып барып, бұдан былай қағаз түрінде 

шықпайтындығы және тек қана мультимедиалық форматта тарайтыны хабарланды. Сөйтіп, 

2010 жылы басылып шыққан “Британниканың” соңғы кітап түрі тарихқа енді. Танымал 

Британника энциклопедиясы бұдан былай тек қана электронды үлгіде шығуда. Дәстүрлі 

энциклопедиялардың мазмұнына арнайы редакция жауапты болса, Википедиа атты 

энциклопедияның мазмұны түгелдей ерікті қолданушылардың жауапкершілігінде. 

Уикипедиа дегеніміз  – бұл тегін, мультитілді, сағатына 5 000 000 адам қарайтын, 

танымалдығы жөнінен әлемде 5-ші орын алатын интернет-энциклопедия болып табылады. 

Уикипедиа энциклопедиясы адамзатты білім қорымен сусындатып келе жатқанына 10 

жылдан асты. Ал «Британика» — әлемдегі ең байырғы әрі танымал энциклопедиялардың 

бірі. 1768 — 71 жылдары Эдинбург қаласында 3 томдық 1-басылымы жарық көрген. Британ 

энциклопедиясының алғашқы 8 басылымы кәсіби талаптар деңгейінен төмен болғаны, 

негізгі ұғымдар мен атаулардың неміс, француз тілдеріндегі кітаптардан сөзбе-сөз 

көшіріліп алынғандығы белгілі. 1910 — 11 жылдары жарық көрген 25 томдық 9-

басылымнан бастап “Британиканың” мазмұны мен құрылымы энциклопедиялық талапқа 

сай жетілдірілді, жаратылыстану және нақты ғылым салалары бойынша тарауларға бөлінді. 

Әсіресе, 11-басылымы (1910 — 11 жылдары, 29 том) біршама жақсы шықты: сөзтізбе аясы 

кеңейтіліп, тұңғыш рет көзі тірі қайраткерлердің өмірбаяндары қамтылды; бірқатар 

мақалалардың ғылыми мазмұны ғалымдар тарапынан жоғары баға алды. 1929 жылы Британ 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%81
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B


103 

 

энциклопедиясының 14-басылымы (24 том) шыққаннан бастап энциклопедияшылар қайта 

өңдеу жүйесімен жұмыс істеп, жыл сайын мақалалардың едәуір бөлігін жаңартып отыратын 

болды. Бірақ, бәрібір негізгі кемшіліктен арыла алмады: америкалық және ағылшын 

ғалымдары қайтадан жаңартылған мақалаларды талдай келе, уақыты өтіп кеткен, ескірген, 

кейде тіпті шындыққа жуыспайтын мағлұматтардың көп кездесетінін айтты. Британ 

энциклопедиясын шығарушылар көптеген елдердің ғалымдарын мақала жазуға тарта 

бастады. 20 ғасырдың басында ағылшын-америка баспагерлерінің ынтымақтасуы 

нәтижесінде энциклопедияның басылымдары мазмұны жағынан да, авторлар мен 

редакторлар құрамы жағынан да британдық-америкалық туынды болып шықты. Британ 

энциклопедиясының соңғы 29 томдығы 1994 жылы Чикаго (АҚШ), Лондон (Ұлыбритания), 

Париж (Франция), Рим (Италия), Сидней (Австралия), Токио (Жапония), т.б. қалаларда 

басылды. Бұған қосымша ретінде 4 томдық әр түрлі көрсеткіштер тізбесі жарияланды. Бұл 

басылымда Қазақстанға қатысты Н. Назарбаев (Nazarbayev), Алматы (Alma-Ata), қазақ 

(kazakh), Қазақстан (Kazakhstan), Арал теңізі (Aral sea) атты мақалалар бар. Ал қазақ 

тарихындағы Абай, Құрманғазы, Исатай, Махамбет, М. Әуезов, Қ. Сәтбаев сынды ірі 

тарихи тұлғалардың есімдері сөзтізбеге енбеген. Жалпы алғанда Британ энциклопедиясы, 

батыста жарық көрген басқа да энциклопедиялық басылымдар сияқты, Еуропаға 

табынушылық концепциясынан арыла қоймаған. 

_____________________ 

1. “Қазақ Энциклопедиясы”, 2 том 

 2. «Қазақстан баспагерлері мен полиграфистері». Алматы. «Білім»- 2005. 
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ҰСТАЗ ТУРАЛЫ САҒЫНЫШ СЕЗІМ 

 

Ғылым, білім мәдениеттің орталығы Алматыда оқыған, соның ішінде Қазақтың 

мемлекеттік университетінен білім алған студенттердің Қайыржан Бекхожинді ерекше еске 

алары орынды. 1969  жылы Журналистика факультетіне оқуға түсіп алғаш дәрісханаға 

кіргенде  оқытушыларды жүрек лүпілімен қарсы алғанымыз есімде. Себебі, үлкен оқу орны 

мектеп қабырғасынан жаңа шыққан біздерге ерекше әсер еткен. Мұндағы ұстаздар да, 

студент атанған жастар да өзге сияқты көрінген. 

Журналист болсам деген әрбір жасқа өзінің үлкен жүрегімен аялы көзқарасымен 

қамқор болған ұстаздарымыздың бірі – Қайыржан аға Бекхожин еді. Жалпы Бекхожин 

деген фамилияны мектеп қабырғасында жүргенде көп естіп, ақын Бекхожин өлеңдерін 

жаттап өстік. Оған себеп Алматыдағы №4 мектепте әдебиет сабағынан беретін ұстазымыз 

Әлия Дүйсенова апай поэзияны түсініп, сүйіп оқуға талпындыратын. Көп ақындардың 

ішінде Бекхожин фамилиясы болуы да содан шығар. Алғашқы сабақтан-ақ бурыл шашты 

көзінен мейірім төгілген ұстазды айрықша құрметтедік. 

Ұстаздың өмірдерегі туралы айтатын әңгімелерін қызыға тыңдайтынбыз. Ол қазақ 

журналистикасының тарихы туралы айтқанда өзінің алғашқы еңбек жолын Семейдегі 

облыстық «Екпінді» газетінен бастағанын тебірене, толғана баяндайтын. Әсіресе туған жері 

Ертістің жағасындағы Кереку қаласы туралы, оның сұлу да әсем табиғаты жайында 

әңгімелеп шәкірттерін тылсым әсемдікке жетелейтін. Ешкімге дауыс көтермейтін баяу 

қоңыр даусымен тыңдаушысын елітіп баурап алатын. 

Журналистік өмірдің қиындығы мен қызығын шабыттана әңгімелейтін еді. Өзі 

журналистік қадамын газеттен бастағандықтан болар газет жұмысын жетік білетін, осы 

орайда шәкірттеріне жол сілтейтін. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%B7%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%99%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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Қайыржан ағайдың дәрісін асыға күтуші едік. Журналистика әлеміне жол сілтеуші 

сияқты көрінетін. Адамның есінде жастық кезеңнен есте қалар кездер болады екен. Сондай 

кездердің бірі – Қайыржан ағайдан емтихан тапсырғаным. Журналистика тарихы бойынша 

болатын емтихан сұрақтар түні бойы жаттап едім сол дәл маған келгенде қалай айқайлап 

жібергенімді білмедім. Басқа оқытушы болса шығарып жіберер еді, Қайыржан ағай басын 

сәл көтеріп менің неге айқайлағанымды сұрады. Қуанышымды білген соң «беске» жауап 

беретін болдың ғой деп күлімсірегені есімде қалып қойыпты. Ұстаз ұлы тұлға десек 

Қайыржан Бекхожин сондай ұлы тұлғалардың бірі. Жаны жайсаң, жүрегі шуақты 

ұстазымыз әр шәкірттің көкірегінен орын алар алып бәйтерек деп мақтанышпен еске 

аламыз. 
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БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бүгінгі таңда, Қазақстанның көркем сурет пәндерінен білім беретін барлық 

шығармашылық жоғарғы оқу орындары Кеңес заманынан сақталған оқу 

бағдармалары бойынша жұмыс істеп келеді. Бұл осы бағдарламаның негізі. Жаңа әдіс-

тәсілдердің соңғы кезде көбейуіне қарамастан, кеңес кезеңіндегі сурет мектебінің 

бағдарламасы қалай өзгеріп келгеніне назар аударғанымыз маңызды. Кеңес одағы 

кезеңінің сурет мектебінің дамуының негізгі баспалдағы 1917-1931 жылдарды 

қамтиды. Ұлы Қазан социалистік төңкерісі адам мәдениетінің дамында жаңа дәуірін 

ашты. Барлық, дерлік, салаларда ескіргеннің ізі жойылып, жаңалықты ашу басты 

нысана етіп қойылды. Кеңестік бейнелеу өнері, оқытудың жаңа әдістемесі сияқты  

буржуазия-формалистік өнері мен оқытудың әдістеріне қарсы айқастың үстінде 

дүниеге келген. 

    Сол кездегі білім беру әдістеріне сипаттама бере отырып, көркемдік 

Академиясының І сессиясындағы өзінің баяндамасында, И.Е. Репин атындағы 

көркемсурет институтының директоры А.Д. Зайцев былай айтқан: «Көркемдік білім 

берудегі бірыңғай әдістемелік негіздің жоқтығы, «объективті әдіс» аталатын өзінің 

жүйесін ұсынған К.С. Петров-Водкиннің мектепте жоғарғы басшы қызметіне 

тағайындалуына әкеліп соқтырды. 

1921 жылы Петров-Водкиннің шығарған оқу жобалары мен бағдарламалары 

бірқатар қойылымдар арқылы бейнелеу заңдылықтарын формальды түрде оқытуды 

ниет еткен. Бейнелеудің жоғары мектебі кеңестік тірі ақиқат-шындығынан алшақтай 

бастады»[1]. 

«Жеке әдісті» жою мақсатында 1922 жылы А.Е. Карев ұжымдық білім беру әдісін 

ұсынады. Сыныпты бір педагог емес, бүкіл ұжым басқаратыны міндеттелетін. Д. Н. 

Кадровский айтқандай: «Егер бір жүйенің ішінде, бір оқушылардың бірнеше 

оқытушылары болуы рұқсат етілсе, соңғылардың басқару принциптерінде 

айтарлықтай келісушілік деңгейін талап етеді. Ондай жағдай іс жүзінде өте сирек 

кездеседі. Ал практика жүзінде, оқушылар бір оқытушыны екіншісіне ауыстырып, 

жүйеге емес, талаптарының бірде біріншісіне, бірде екіншісіне жүйесіз бағынып, 

ақырында оқытушылар жүйелі түрде белгілі оқушыларға әсер ете алмай қалады»[2]. 

     Лабороториялық-бригадалық әдіс бойынша, әр тапсырманы студенттер шағын 

топтар (бригадалар) құрып, орындайтын. Оқу жұмысын студенттер өз бетінше 

жүргізген, өздері нысан қойып, өздері мақсаттарын анықтайтын. Оқытушы пассивті 

орын алатын. Ол тек студенттердің кеңес алуға келетінін күтетін.  
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     Көбірек тараған жобалау әдісі – ғылымға қарсы әдіс еді. Бұл оқушылардың 

арнайы тапсырмаларды (проекттерді) тек қана практика түрінде орындауменен 

шектелетін. Теориялық тапсырмалар, бұл жерде, жүйесіз, тек берілген тапсырма 

аясында ғана орындалатын. Жобалау әдісін ХХ ғасырдың 20 – жылдарында 

америкалық филосов-идеалист ғалым, педагог Дж. Дьюидің көзқарасына 

ортақтасатын орыс педагогтары ұсынатын. Осы әдісті насихаттаудың талпыныстары 

1931 жылы қатаң кінәланды. 

Наркомпростың бейнелеу өнері бөлімінде, «сол жақты» суретшілердің басшылық 

еткен жерде, «еркін шеберханаларға» түскендердің көбісі «сол жақ фронт» 

суретшілеріне келіп оқитынына сенген еді. Бірақ, жаңадан бастап жатқан 

суретшілердің басымшылығы нақты білім алып сурет бойынша тәжірибе алғылары 

келген. Олар өздеріне реализмде жұмыс істейтін және бейнелеу өнерінің объективті 

заңдылықтарын меңгерген суретші-педагогтарды таңдайтын. Ондай суретшілердің 

қатарына: Архипов, Касаткин, Щербиновский, Кардовский, Савицкий, Самокиш 

кірген. 

   1925 жылы жаңа ректор-коммунист Э.Э. Эссенның келуімен бейнелеу пәндерінің 

оқытылуы реалистік жолға қайтып келуі басталады. Бірақ бұл құбылыс ұзаққа 

созылмайды. Кейіннен жаңа ректор болып Ф.А. Маслов тағайындалады. Ол сурет 

академиялық жүйемен еш байланысы жоқ, мүлдем жаңа негізде жүргізілу керектігін 

талап етеді. Маслов гипстен жасалған барлық антикалық мүсіндерді жарып жіберуді, 

Академиялық мұражайды жоюды бұйырады. Сондай-ақ академиялық жүйенің 

жойылуын мақсат етеді. Осылай, Масловтың билігі Жоғарғы Көркемсурет 

Техникалық Институтының (ВХУТЕИН) оқу жұмысының әбден құлдырауына әкеліп 

соққан. 1932 жылдан кейін осындай құбылыстың көрінісі қайталанбайтын, бірақ 

формалисттік ағынның суретшілері өзінің қаруларын әлі де тастамаған болатын. Олай 

болғанымен, ашық түрде шығуға сескенетін. 

     Кеңес заманының сурет мектебінің қайта құрылуында Д.Н. Кордовскийдің үлесі 

зор. Кордовскийдің еңбегі студенттерді пластикалық форманы асқан ықыласпен 

зерттеуге, бейненің көлемін дұрыс беруге, құрылымның заңдылықтарын көріп, 

түсінуге үйрететін. Көп жылдық тәжірибеден кейін Кордовский жас суретшіге 

күрделі форманы бірден бейнелеу қиын екендігіне көз жеткізді. Сондықтан ол күрделі 

формалардың бетін қарапайым геометриялық денелер арқылы бөліп, көрсетуді 

ұсынатын. Бұл әдіс «обрубовка әдісі» деп аталып кеткен. Бұл әдісті, сурет пәнініен, 

бүгінгі күнде де көптеген оқу орындары белсенді түрде пайдаланып жүр. Бірақ 

Кордовский де «обрубовка әдісіне» тымберіліп шектен тыс шыққан. Ол академиялық 

суреттің маңызды жағдайын – пластикалық форманы табу, пропорцияны іздеуді 

құрбандыққа шалады. 

     Осылайша сурет сабағын барлық орта мектептерге негізгі пәндердің бірі етіп 

еңгізді. Сол кездегі «еркін тәрбие теориясының» айқын өкілдерінің бірі А.В. 

Бакушинский болатын. Бұл теорияның мектептерде кеңінен таралуына байланысты, 

нысанадан қарап салудың орнына еркін сурет салу әдістері қолданыла бастайды. 

Яғни, оқушылардың өздері тақырып таңдап, сурет салатын. Ал мұғалім бұл үдеріске 

араласпайтын. 1922 жылы Бакушинский Мемлекеттік бейнелеу өнері ғылымдары 

Академиясының төңірегінде, примитивті өнерді зерттеу бойынша комиссия құрады. 

Комиссия құрамына өзінің оқушыларын тағайындайды: Г. В. Лабунская, 

Я. А. Башилов, Ю. М. Бонди, Н. П. Сакулина, Е. А. Флерина т.б. 1927 жылы бұл 

комиссия «прмитивті өнер мен бала шығармашылығын зерттеу бойынша кабинет» 

болып құрылады. Бакушинский өз жұмыстарында биогенетикалық заңдылыққа 

сүйенген. Оның қарсыласы К.Н. Корнилов биогенетизм ұстанымдары өз негізінде 

қажетті теориялық дәлелдері болмай тұрғанын көрсетеді. Н.К. Крупская да осы 

ұстанымға сүйенген бағдарламаларға қарсы шыққан. 
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1932 жылы ОК партиясының кеңес бейнелеу өнерінің өз бағытын реалистік өнердің 

дәстүрлерін дамытуға қарай бұруына байланысты бірқатар бұйрықтары шықты. 

Реалистік өнердің жаңа талаптарының пайда болуына орай, академиялық суретке 

бейнелеу өнерінің ең түбірі ретінде қайта үлкен назар бөліне бастады. Осылай, 

тоқтаусыз өзгерістер, түрлі педагогикалық әдістер мен тәсілдерді ұсыну жағдайында 

кеңес дәуірінің сурет мектебі қалыптасып жатқан. 

______________________ 
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журналистика факультетінің 1-курс магистранты 

 

БАТЫРЛАР  ЖЫРЫН КІТАП ЕТІП ШЫҒАРУДАҒЫ 

АЛҒАШҚЫ ІЗДЕНІСТЕР 

 

Қазақ кітаптары –  мәдениетіміздің ежелден-ақ маңызды тарауларының бірі болып келеді. 

«Мың өліп, мың тірілген» қазақ кітаптары халықпен тағдырлас. Жетпіс жыл бойы Ресейдің 

қарамағында болған халқымыз не көрсе, кітаптарымыз да соны көрді. ХІХ ғасырдың  І 

жартысынан бастап жарыққа шыға бастаса да, алғашқы кезде татар баспагерлерінің, кітап 

мәтінін терушілердің кесірінен көптеген қазақ кітаптары шұбалаңқы, аралас тілде жарық 

көрді. Сонымен қатар цензураға тиым салынып, әдебиет нұсқасы өңдеуден өтіп, кітап мәтіні 

өзгерген болатын. «Халық жауы» деп өртеліп, жоқ болған кездері де аз емес. Осы бір 

кедергілерге қарап, алғашқы қазақ кітаптарының бәрі дерлік сақталмағанына көзіміз анық 

жетеді.  

Батырлар жырының кітаби нұсқалары ХІХ ғасырдың екінші жартысында жарық көре 

бастайды. Фольклорымыздың үлкен саласы, ерлікті, батырлықты, тұрмыс-салтты жырлаған 

эпостық жырлардың кітап болып басылуы тарихымызда ерекше орын алады. Неге десеңіз, 

олар өз заманында  халыққа тез таралды. Сол сияқты бұл дастандарда елін, жерін қорғау, 

ата–анаға, сүйген жарға деген адал махаббат қана емес, бүкіл бір ұлттың мінезі мен ерлігі 

көрсетіледі. Күнделікті тұрмысты, сан қилы қиындықтарды басынан өткерген батырлар 

тағдырын жырлаған осынау дастандарды халық жанына жақын қабылдап, қағазға түспес 

бұрын жаттап, ауыздан-ауызға тарата бастайды. Елге таныс бұл эпостық жырлардың кітаби 

нұсқалары да сұранысқа ие болғаны сондықтан. Бұл бір жағынан, сол замандағы баспа, 

баспаханалардың табыс көзі болды және алғашқы баспагерлердің ең ұтымды жері болды 

десек те қателеспеген болар едік.  

1862 жылы баспа бетінде тұңғыш жарыққа шыққан эпостық жыр – «Ер Тарғын» 

жыры. Бұл жырдың өзіндік ерекшелігі таза қазақ тілінде шығуы екендігін Ш.Елеукенов өз 

еңбектерінде атап өтеді. Алғаш жинап, қағаз бетіне түсіргендер Ш.Уәлиханов пен 

Н.И.Ильминский. Марабай ақынның аузынан 1859 жылы Н.И.Ильминский жазып алып, 

1862 жылы араб әрпімен Қазан университеті табиғханасында (баспаханасында) кітап етіп 

бастырған. Бұл вариант 1892, 1898, 1909, 1913 жылдары Қазанда басылған. 1904 жылы 

Николай Саркин деген кісі бұрынғы Қостанай уезі, Кеңарал болысы, 12- ші ауылдың қазағы 

Оспан Қисықұлынан жырдың бір түрін жазып алған (қолжазба күйінде). Мұның Марабай 

жырынан айырмасы жоқ. Кейіннен Марабай вариантын Ә.Диваев 1922 жылы Ташкентте 

бастырады. Оқулықтарға еніп жүргені де, жұрттың пайдаланып жүргені де осы вариант. 

 Сонымен бірге А.Е. Алекторовтың  көрсеткішіне (Алекторов А.Е. Указатель книг, 

журнальных и газетных статьей и заметок о киргизах. Қазан, 1900) қосымша ретінде 
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берілген 15 беттік қазақ кітаптарының мазмұндалған тізімі қазақ кітабының тұңғыш 

библиографиясы болумен қатар, онда көрсетілген қазақ тіліндегі елу шамалы кітапты 

ғалымдар назарына алғаш ілінген, ғылыми айналымға түскен нұсқалар деп қараймыз. 

Тұңғыш рет  «Ер Тарғын» жырын Марабай ақынның аузынан 1859 жылы Н.И.Ильминский 

жазып алып, 1862 жылы араб әрпімен Қазан университеті табиғханасында 

(баспаханасында) кітап етіп бастырған жайындағы ақпаратты да аталмыш кітаптан ала 

аламыз. 1870 жылы Ер Тарғынды Ер Сайын батыр жырымен бірге В.В.Радлов «Образцы 

народной литературы тюркских племен...» атты көп томдық еңбегінің ІІІ томында Қырым 

жұртының қият–ноғай елінен жазып алған қара сөз нұсқасын орыс графикасымен тағы 

басып шығарады. Революцияға дейін 1909, 1913 жылдары, революциядан кейін де әлденеше 

дүркін жарық көреді. Екіншіден, бұл қазақ кітабының ана тілімізді, туған әдебиетімізді 

сақтаудағы рөлі айрықша болды. Ал 1904 жылы Николай Саркин деген кісі бұрынғы 

Қостанай уезі, Кеңарал болысы, 12- ші ауылдың қазағы Оспан Қисықұлынан жырдың бір 

түрін жазып алған (қолжазба күйінде). Мұның Марабай жырынан айырмасы жоқ. 

 Эпостық жырлардың кітаби нұсқалары азды-көпті материалдар болғанымен, 

олардың бибиографиялық көрсеткіші, полиграфиялық ерекшеліктері, баспа ісі мәселелері 

жөнінде әлі күнге дейін толық зерттелмеген.  Қазақ кітап басу ісіндегі қаралмаған тың 

материалдарды зерттеп, білімімізді толықтыру, ертедегі кітап басу ісі мен бүгінгі өмірдегі 

кітап ісінің жағдайы жөніндегі ақпартты молайту үшін бұл тақырып өзекті деп ойлаймыз. 

 Жалпы ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың бас кезінде фольклорлық тақырыптардың ұзын 

саны барлық тақырыптағы жарық көрген кітаптардан басым түседі, бүкіл жарияланымның 

жетпіс алты процентін құрайды. Қайта басылған кітаптарды қосып есептесек, фольклорлық 

басылым 600 аталымнан асып жығылады. Бұлардың ішінде қазақ фольклоры – 176, шығыс 

әдебиетінен – 225, діни–уағаз тақырыбында –181 аталым. Соңғыдан 34 аталым ислами 

шариғат кітаптары. 

1917 жылға дейінгі жалпы фольклорлық жанр бойынша тоғыз аталым, жиыны қайта 

басылғандарын есептегенде 45 басылым шыққан. Солардың он жетісінің таралымы  90800 

дана. 

 Қазақ баспа кітабының 1917 жылғы революцияға дейінгі тарихынан түйетін бір 

елеулі түйінді фольклор басылымдарының аталым саны жағынан да, жарияланым көлемі 

жағынан да қай елдікіне де дес бермейтін бай кеніш, қазынамызға айналғандығы. Мысалы, 

М.А.Чирковой» баспаханасы, 4800). Поэманың сегіз кітап басылымын Ш.Хусаинов және 

оның мұрагерлері, үшеуін Қазан университеті (1901,1905,1907), төрт басылымын 

Б.Л.Домбровский  (1909,1912, 1914,1916) баспаханалары басып шығарды. Тек соңғы төрт 

басылымның тиражы  20 мың данаға жетті. Поэманы жазып алып, мәтінін баспаға даярлаған  

Жүсіпбек Шайхисламов болды», - деп жазады Шериаздан Елеукенов «Қазақ кітабының 

тарихы» атты кітабында. Аталмыш зерттеу еңбегінде «Қамбар батыр» жырының да 1897 

жылғы басылымы 10 мың данамен жарық көргендігі жөнінде де мәлімет келтіріледі. 

«Қобыланды батыр» жыры сол кездің өзінде 2000 данамен таралған. Ғабдырахман Бектасов 

деген кісінің халық аузынан жазып алынған нұсқа бойынша 1911, 1916 жылдары «Қисса–и 

Құламерген» атты қаңлы–қыпшақ дәуірінің эпостық шығармасы Б.Л.Домбровский 

баспаханасынан жарық көрді (таралымы тиісінше – 3000 және 6000 дана) Бұл тираждар 

саны сол кезең үшін жетістік десек артық айтқандық емес. Ал бүгін ше? ХІХ–ХХ ғасырда 

жарық көрген кітаптар мен бүгінгі басылымдардың таралым жөніндегі кемшін не артық 

тұстары баршылық.  «Қамбар батыр» сол дәуірде 10 мың данамен таралса, бүгін де мұндай 

таралыммен батырлар жыры жайындағы кітаптар ғана емес, жалпы қазақ кітаптарын таба 

алмайсыз. Ол кездегі таралым жүйесі мен қазіргі жүйе екі бөлек дүние. Сол заманда қазақ 

кітаптарына жанашыр ұлты басқа да баспагерлер саны артты. Мысалы, Жүсіпбек 

Шайхисламов, Ақылбек Сабалұлын атап кетуге болады. Олар ел аралап жүріп, қазақ ауыз 

әдебиетін жинап  өз қаражатына бастырып шығарды, яғни кітаптың жарыққа шығуына сол 

баспагерлердің өздері мүдделі болды. Сонымен қатар оны өздері редакциялап толықтырып 
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не болмаса өз варианттарын қосып отырды. Таралымы да өзгешелеу болды. Ауыл арасында 

қолдан қолға өтіп,  сөйтіп оқырманын тапты. Кешегі Кеңестік кезеңде де батырлар 

жырының таралым саны қуантарлық еді. Бір кітапқа жинап бастырған не болмаса әр 

батырлар жырына арнап шығарылған «Батырлар жыры» кітабының тиражы сан мыңдап 

жарыққа шықты. Мысалы, 1986 жылы «Жазушы» баспасынан жарық көрген «Батырлар 

жыры» кітабы 30 000 данамен жарияланған. Ал бүгінгі тәуелсіздік алған жылдарда біз кітап 

таралымын ХІХ–ХХ ғасырдағы шыққан басылымдардың тиражына жеткізе алмай 

отырғандығымыз қынжылтады. Бұл бір ғана батырлар жырына қаратып айтылған жоқ. 

Жалпы қазақ тілді кітаптардың таралым саны өте аз. Қандай да бір мемлекеттік баспа екі-

үш мыңнан асып шығармайды. Бұл қазақ оқырмандарын толық қол жетуіне аздық етеді. 

Елбасымыздың тапсырмасымен шығып отырған  «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 

көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Осы бағдарламада «Бабалар сөзі» атты сериямен 

халық ауыз  әдебиетінің жинақталған жүз томдығын жарыққа шығарды. Бұл үлкен бастама. 

Десек те, басылымдардың таралым саны әрі кетсе 2000-3000 данадан әрі аспайды. 

Республикамызда он екі мың кітапхана бар десек, біздің кітаптардың тиражы шыққан 

жерінен әрі аса алмайтынына көз жеткізуге болады. Негізінде статистикалық мәліметтерге 

сүйенсек, әрбір он мың қала тұрғынына бір кітап дүкені болуға тиіс. Ал біздің шығарған 

басылымдар кітапханаларға жетпей жатқанда, кітап дүкені туралы әңгімені айту да 

орынсыз. Сондықтан да ең асыл қазынамыз, рухани байлығымыз саналатын кітаптың 

тиражын көбейту керек.  

 ХІХ-ХХ ғасырда жарық көрген батырлар жырының кітаби нұсқаларының дизайнын- 

да ерекшеліктер болды. Бүгін де кітаптың дизайн мәселесі бұрынғымен салыстырғанда 

едәуір дамыған. Көркемдік, түс, әріп түрлері бәрі де өзгеше болды. Мысалы, қазіргі 

батырлар жыры кітаби нұсқаларында тақырыпқа сәйкестірілген суреттер беріледі.  

Кітаптың көркемдігін арттыру үшін сыртқы мұқабасын түрлі түсті реңдермен айшықтайды. 

Бұрынғы кітап парақтарының түсі бүгінгідей тым ашық, жарық болмады. Керісінше 

қоңырлау, сұр түстерге баса мән берді. Себебі, ашық түс көздің көру қабілетіне әсер етіп, 

оқылуына кедергі жасайтынын сол кездегі мамандар  жақсы білген. Сонымен қатар ол 

кездегі басылымдардың мұқабалары сапалы болды. Батырлар жырының сыртқы 

мұқабасына батырлардың бейнесін беруі сол кезеңнен–ақ бастау алады. Мысалы, Қазан 

қаласы «Үміт» баспаханасынан жарық көрген Қобыланды батырдың кітап мұқабасына ат 

үстіндегі Қобыланды батыр суреті басылған. Міне, сол кездің өзінде кітаптың дизайнына 

барынша көңіл бөлінген. Себебі баспагерлер халықтың бірінші сыртқы мұқабасына да 

қатты мән беретінін сол кезде-ақ түсінген болатын. Екіншіден, ол кездегі кітаптардың 

форматы да өзгеше болды. Мысалы, қазіргі басылымдардың құрылымы олардан әлдеқайда 

жақсара түскен. Бұрынғы басылымдардың сыртқы мұқабасына тек аты, жылы секілді 

қалыпты үлгідегі жүйемен басылып отырды. Ал бүгін барынша көркемделіп жасалады. 

Сонымен қатар қазіргі кітаптардың құрылымы жүйелі өлшемге түскен. Заңдылық 

қалыптасқан.  Мысалы, кітаптың авторы бас жағында көрсетіліп, тақырыбы ірі әріптермен 

кітаптың орта бөлігіне орналасса, кітап парағының астына шыққан баспа мен жылы 

ескертіледі. Сонымен қатар техниканың дамуына байланысты кітаптың аудио және 

электронды үлгідегі нұсқалары  да пайда болды. Ол да бүгінгі заманның бір жетістігі.  

 Жалпы жоғарыдағы мәліметтерге қарап, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырда жарық көрген 

қазақ кітаптарына ешкімнің салғырт қарамағанын, орыс халқының да ғұлама 

ғалымдарының қызығушылық танытқанын аңғарамыз. 

 Сөз соңында айтарымыз, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ  ғасырдың басында жарық 

көрген  қазақ кітаптарының тарихы – әлі де зерттелуге тиіс мәселе. Өкінішке орай, 

революцияға дейін кітап болып жарыққа шыққан кітаптардың түгелі сақталмаған. Ал 

басылып шыққан кітап аттары кейде араб, парсы, татар тілдерінде жазылған. Кейбір 

авторлардың әдеби есімдері көрсетілген. Таралымдары көрсетілмеген. Сол кезеңдегі 

кітаптарды оқу үшін – бірнеше тілде қатар сөйлей білу керек. Мұны да ескеруіміз қажет. 

Алғашқы қазақ кітаптарының тарихын тану, одан сайын тереңдете зерттеу мақсатында мен 
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мынадай ұсыныстар білдіремін: 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында жарық көрген барлық кітаптар мен 

қолжазбаларды цифрлық форматқа көшіріп, арнайы көрмелер, жарнамалар арқылы 

жұртшылыққа таныстырылуы тиіс; 

Батырлық жырларды аудио кітап түрінде бірнеше данамен шығару қажет; 

Болашақ зерттеушілерге, кітап саласына байланысты университет студенттеріне төте жазу, 

қосымша жазу (араб, татар, шағатай тілдері аралас) үлгілерін үйрететін арнайы дәрістер 

ұйымдастырылуы тиіс; 

Қазақ кітаптары барлық қиындықтарды артқа тастады. Сондықтан эпостық жырлардың 

мазмұнын сақтай отырып, оларды өзге тілге аударып, халықаралық көрмелерде көрсетілуі 

керек. 

Бүгінгі жаһанданған, ақпараттық технология қарыштап дамыған заманда батырлар жыры 

мектепте арнайы оқытылса деймін. Бұл келер ұрпақтың Отанын, елін сүюге, құрметтеуге, 

патриоттық сезім ұялататын бірден–бір төл әдебиетіміздің қайнар көзі.  
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МҰХИТ ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  ЖАСТЫҚ ШАҚ ТУРАЛЫ ҰҒЫМ 

 

Мұхит шығармалары – этномәдени білімнің ақпараттық көздері. Себебі, қай 

туындысынан да халықтық  ұғымдар мен түсініктер  жиі кездеседі. Пікіріміздің  

нақтылығын «Паңкөйлек»  өлеңі куәландырады. Бұл еңбегін қарттыққа  бой алдырған тұста 

шығарған. Өйткені, мәтіннің екінші шумағында: 

                                        «Кім білер, кімдер болар мейірі қанар, 

                                          Рухым сөнген менің қайта жанар. 

                                          Еңіреп Мұхит бабам өтіпті-ау деп, 

                                          Кейінгі ұрпақтарым есіне алар»[1,131], – деуі жастық шақтан тым 

алыстаған кезеңін cипаттайды. Ал, осы шығармасының бірінші шумағында Мұхит былай 

деген: 

                                         «Паңкөйлек маң-маң аяқ басатұғын, 

                                           Жар қайда ондай  көңіл ашатұғын. 

                                           Кешегі жиырма бестің желігінде, 

                                           Көңілім тау суындай тасатұғын» [1,131]. 

 Өлеңнен  Мұхиттың өткен  күнге деген сағынышы көрініп тұр. Мұның негізін 

академик Мұхтар Әуезовтың: «Өткен  күннің, әсіресе қымбатты болатыны, қартайған 

шақта. Қарайып, гүл суалып, от өшкен  кезде адамның аяқ  астында  қол  созып қараңғы көр 

тұрғанда, тіршілік  шері бойды жеңбей  тұра  алмайды. Сол күндегі өмірдің жалғыз 

жұбанышы ескіні  еске түсіруде. Ескі  күндегі  көргенін, ұйқыда көрген тәтті түстей есіне 

алып, өткен жайын  әңгіме  қылуда. Сонымен  өзін  жұбатады. Адам баласындағы  сезім  

тіршілігінің бұл күйін басынан кешірмейтін  кәрі жоқ. Сондықтан  қазақтың да  қартайып, 
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қуаты  қайтқан ақын, әншілерінің өткен  күнге  қоштасып  айтқан  өлеңдері  бар», –  деген 

пікірі ашып көрсетеді. [2,34]. 

 Жігіттіктің бейқам дәуренін Паңкөйлектей ғашық жардың ыстық  құшағына,  

болмысына теңейді. Басынан  өткен қызықты күнді осылайша есіне алып, қимастықпен 

аңсаған Мұхиттың  көңіл сыры Омар һәйямның (1040 ж.ш.т. – Нишапур қ., – 1123, сонда) 

жандүниесімен  үндес. Шығыстың ғұлама  шайыры да: 

                                «Сап болды-ау, о дариға, жастық ісі, 

                                  Өмірдің көктемі өтіп, басты  қысы 

                                  Қай кезде,  сезбей  қалдым,  гүл бағымнан 

                        Жайдары  жастық шақтың  қашты құсы», –  деп  мұңданады[3,41]. 

        Мұхиттың  Омар  һәйямды естіп-білуі екі  талай  нәрсе. Алайда, әр дәуір перзенттерінің 

ой-өрістері деңгейін, олардың  өзара жақындығын, сабақтастығын көріп отырмыз. Даңқты 

шайыр даулы кезеңін, жастық дәуренін гүл-баққа, ал оның  өте шыққан сәтін  қашқан құсқа 

ұқсатады. Мұхит болса, адам өмірінің тайсалуды біле қоймайтын батыл да албырт уақытын 

«жиырма бестің  желігі» деп көрсетеді. Жалпы  «жиырма бес» сөзі  қазақ  халқында 

қалыптасқан ұғым. Ойды жеткізуде ертеден қолданылып келеді. Баршаға  жақсы мәлім 

«Жиырма бес» ән-өлеңінде: «Жиырма бес, қош, аман бол, қайтып келмес, –  Жастықты  

ойламаған  қолға бермес» немесе, «Жиырма бес тотыдайын  толғайтұғын, –  Қызыққа 

ертеңді-кеш тоймайтұғын», – дейді [4,14]. Мұхиттың замандасы атақты Балқы Базар жырау 

да (1842-1911) былай  толғаған: 

                              «Екі  ауылдың арасын 

                                Қиқулатқан жиырма бес. 

                                Бұғалықсыз асауды 

                                Құр-құрлатқан жиырма бес... 

                                Ақысы  кеткен кісідей 

                                Көшкен елді  қуалап, 

                                Күн-түн қатқан жиырма бес, 

                                Қыз-келіншек кез келсе 

                                Қыңырықтап құр кетпей, 

                                Бір тіл қатқан жиырма бес. 

                                Айдын көлдің аққуын 

                                Атып алған жиырма бес 

                                Қай –қайдағы бәлені  

                                Сатып алған жиырма бес, 

                                Әр нәрсеге  ұрынып, 

                                Аман жүрмей сау басын –  

                                Шатып алған жиырма бес...» [5,290]. 

Балқы  Базардың тізбектеп баяндап отырғаны – көшпелі дәуірге тән жағдайлар.  

Қазақ әдебиеті  тарихынан  жақсы білеміз Шернияз  жырау да (1807-1867) бір 

шығармасында: 

                                «Тостағанды  қолға  алып, 

                                Айқай  салған  жиырма бес; 

                                Шаншатұғын найзадай 

                                Қылтың еткен жиырма бес; 

                                Шабатұғын қылыштай 

                                Жылтың еткен жиырма бес. 

                                Жиырма бестен өткен соң, 

                                Орда бұзған  отыз бес...» –  деп өтеді. [5,39].  

        Бұл ұғым ХХ ғасырда  өз мәнін  сақтап, қолданыста  сабақтастық тапқан. Ақын Төлеген 

Айбергенов «Жиырма бес» атты жыр  шығарып, онда: 

                          «...Күй ғой ол  қанша тартса  қайта тыңдар, 

                          Қайта тыңдар күйлерден нәр татыңдар. 
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                          Жиырма  бесін  желпінбей айтатындар –  

                          Бұл  дүниеге  босқа кеп қайтатындар», – деп толғайды [6,56].  

         Айта  кетер жайт, Т. Айбергенов өнерге өте жақын болған. Домбыра  тартып,  халық 

әуендерін  қосылып  орындаған. Көзін көргендердің   куәландыруларынша, ол той-топырда, 

көңілді  отырыстарда  Мұхит әндерін  жиі салған. «Жиырма  бесті»  арнайы  тақырып етіп, 

кеңейтіп  жырлауына осы жағдайлардың да ықпал етуі бек мүмкін.   

       Қазақ халқы адамның  өсіп жетілу  мерзімін  мүшелдерге  бөліп қарастыратыны  белгілі. 

Алғашқысы  12 жас, бұдан кейінгілер 25 жас, 37 жас, 49 жас, 61  жас  болып есептелінетіні  

де аян жайт. Сонда әрбір  12  жылдың  арасы – дамудың  белгілі бір  сатысындағы тұлға  

болмысының өзіндік  ерекшелігін  анықтайтын сапалық  кезең  екенін ұғамыз. Демек, 

жоғарыда  мысалдарға  ұсынылған ақындар, жыраулар  пікірлері  бірінші  мүшел мен 

үшінші  мүшел, дәлірек  айтсақ, 13 пен 37  жас аралығындағы  адамның психологиялық 

сипаттамасы  хақында. Тура мағынасында емес. 

          Халқымыз «Он үште  отау  иесі» дейді. Негізсіз айтылмаған. Мұны биология  

ғылымы: «Жас өспірімдік шақта  организмде  оны дене  жағынан, жыныстық және рухани 

толысуға әзірлейтін  өзгерістер болады. Бұл  кезең қыздарда  12-15, ұлдарда 13-16  жаста  

өтеді...    бозбала  мен бойжеткен арасында өзара  құштарлық, бір-бірін  ұнату талпынысы  

байқалады», – деп нақтылайды [7,164-165]. Қазақтың бағзыда  жастық дәуренді  нақ  осы  

сәттен  бастауы  жаратылыстың  атап  көрсетілген  заңдылықтарын толық  мойындауынан  

еді.  

Өмірдің  бұла шағын өзіндік танымымен толғай  келіп  Шал ақын: «Қырық та бір жас  

екен, қырдан астым, – Көңілді  тасып жүрген әрең бастым», – десе, тағы бірде: «Қырқымда  

қынаптағы  қылыштаймын», – дейді [8, 229-235]. Сөздер  астарынан көңілдің, алып ұшқан  

мінездің байсал тапқан  уағын  аңдаймыз. Бұл  жағдаят та өмірден алынып отыр. Сонда  

бұрынғылар 13 пен 37  жас  аралығын жастық шақ  деп  мөлшерлеген. Келтіре  берсек дәлел  

көп.  

Мәдениеттану ғылымында мынадай  анықтама  бар: «Белгі – сезіммен  

қабылданатын, басқа бір зат, құбылыс, қатынастың  өкілі  түрінде көрінетін  нәрсе... Нәрсе 

туралы ақпаратты сол нәрсені  тікелей  келтірмей-ақ, белгі  арқылы  алу және пайдалану 

қабілеттілігі абстракты-ұғымдық ойлаумен  байланысты...  Көркем  мәдениет  саласында 

өнердің  ерекшелігінен  пайда   болған әрбір  өнер  түрлерінің өзіндік бейнелеу-белгілеу  

жүйелері бар» [9,54]. 

Олай болса, бұл ғылыми тұжырымды негіз етіп, Мұхит пайдаланған «жиырма бес» 

сөзі  жастық шақ болмысы  жайындағы ұғымды білдіретін  шартты белгі деп  түйіндейміз. 

Ақын оны шығарманың көркемдік қасиетін өсіріп, ой мазмұнын ұғынықты, жинақы қылу 

үшін қолданған.  
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әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің 1-курс магистранты 

ДӘСТҮРЛІ МЕДИА ЖАҢАРУҒА ҰМТЫЛУЫ ҚАЖЕТ 

Жаңа коммуникациялық технологиялар ақпарат пен жаңалықты шексіз көлемде 

ұсынатын ақпараттық құралдар кезеңіне әкелді. Қазір газет, радио теледидар тәрізді 

дәстүрлі ақпарат құралдары жаңа жағдайларға бейімделуге тырысып жатыр. Дегенмен 

қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарында жаңа медиа технологияның мүмкіндіктері өте 

аз қолданылатыны белгілі болып отыр. 

Жаңа медиа дегеніміз не? Соңғы мәліметтер  интернет пайдаланушылар санының 5 

миллионнан асқанын көрсетеді.  Бұл дегеніміз  дәстүрлі ақпарат құралдарындағы 

мәліметтерді интернет арқылы тұтынатындар санының көбеюін де білдірсе керек. Қазір 

ақпаратты дәстүрлі емес жолмен, яғни газет, радио немесе теледидар арқылы жеткізумен 

шектелмей оны түрлендіріп беру «жаңа медиа» құбылысына ұласып жатыр. Ғаламтор 

мүмкіндігі тұтынушыға бір сайттан мәтін оқып, видео көріп, аудиосын тыңдап, суреттері 

арқылы ақпарат алумен қатар, оны әрі қарай дамытуға да мүмкіндік беруде. Осылайша 

технологияның дамуы ақпаратты әзірлеу, қабылдау, тұтыну және таратуға үлкен төңкеріс 

алып келді. «Мінбер» журналистерді қолдау орталығы жанындағы «Жаңа медианы 

зерттеу» орталығының жетекшісі, журналист, блогшы, жаңа медиа сарапшысы Асхат 

Еркімбай «қазіргі дәстүрлі  БАҚ бәсекеге қабілетті болуы үшін бүгінгі редакциялық 

саясатына өзгерістер енгізуі керек» деп есептейді. Жаңа мыңжылдықтағы ақпараттық 

технологиялардың қарыштап дамуы нәтижесінде, ғаламтор әлемдік сипатқа ие болып, 

таралымы мен тағылымы зор құбылысқа айналды; заманымыздың бүкіл болмысын 

айқындайтын ортақ құндылық болып қалыптасты. Сөйтіп, ғаламтор қоғамдық өмірдің 

барлық саласына дендеп енді: саясат пен экономика, әлеумет, мәдениет пен өнер, тіпті, 

жұмырбасты пенденің күнделікті тұрмыс-тіршілігі де желімен тығыз байланысып, біте 

қайнасып кеткендей. Әсіресе, бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына ғаламат әсер етіп, 

соны сатыға көтерді. Ғаламтор ақпарат ағынының тиегін ағытты, әлемдік ақпараттық ке-

ңістікті қалыптастырып, шеңберін кеңейтті, журналистиканың тың саласы – жаңа медианы 

жасады. Бұл үдеріс Қазақстанның ақпараттық кеңістігін де айналып өтпеді. Әлі өзіндік бет-

бейнесі дұрыс қалыптаспай тұрып, отандық БАҚ интернет-журналистика, яғни, жаңа 

медианың оң және теріс әсерінен соңғы жылдары орасан зор өзгеріске ұшырауда. Алайда, 

әлемдік жаңалықты жақсы-жаманын сұраптамастан сіңіріп алғанымыз жарамас-ты. 

Сондықтан, жаңа медианың отандық БАҚ, ақпараттық кеңістікке ықпалын сараптап алу 

керек. 

       Бұқаралық коммуникация құралдары ғасырлар иірімінде қарыштап дамыды. ХV 

ғасырда − кітап, ХVІ − газет, ХVІІ ғасырда журнал жарыққа шықты. ХХ ғасырда радио мен 

телевизияның жасалуы ақпарат саласында орасан зор толқыныс тудырса, ал, ХХІ ғасырда 

аталмыш коммуникация құралдарын бір арнаға тоғыстырған Интернет пайда болды. Бұл 

жайт БАҚ-ның дамуына катализаторлық ықпал етіп, өнімділігін, пәрменділігін арттырды, 

жаңа медиаға (ақпараттың компьютер мен коммуникациялық технологиялардың, 

компьютермен лайықталған құрылғылар мен Интернеттің интерактивті қызметтері арқылы 

таралуы -wіkіpedіa.org) жол ашты. Көне түркі жазулардан бастау алып, заман көшінен 

қалмай, өскелең дәуірге өзінше үн қосып келе жатқан қазақ журналистикасы да бұл 

жаңалыққа тосырқай қарамады. Қазақ интернет-журналистикасы тәуелсіздіктің алғашқы 

жылдары, нақтырақ айтқанда, 1995 жылы қалыптасты. Сөйтіп ондаған жылдың ішінде 
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отандық интернет желісі -Қазnet-тің үлкен бір саласына, бір сегментіне айналды. Қазnet-тің 

жандануы нәтижесінде жаңа медиа арналары дамыды: көптеген БАҚ дәстүрлі түрден 

заманалы мәтіндер мен құрылымдарға ауысты, қазақтілді контенттер мен аудиовизуалды 

ақпарат көлемі артты, таралу ауқымы кеңейіп, қолжетімді бола түсті. 

        Жаңа медианың журналистикаға ықпал-әсерін екі тарапта қарастырған жөн. Ғаламтор 

арқылы қазақтілді ақпарат алаңдары: порталдар, сайттар, форумдар мен блогтар қазақ 

аудиториясына тікелей бағытталып жатыр. Қазақ тілді домендер мен хостингтердің саны 

күннен күнге артып келеді. Қазақтілді интернет-аудитория қалыптасып, бүгінде олардың 

саны молайды (100 адамға шаққанда 58 тұрғын ғаламторды пайдалана алады. – 

kzcontent.kz). 

        Жаңа медиа қоғамда журналистиканың жаңа формасын туғызды. Ол құбылыс 

азаматтық журналистика, интернет-журналистика деген атпен танымал. Жаңа медиа 

ақпараттың мәтінге тәуелділігін жойды. Себебі, мультимедиялық, графикалық ақпараттың 

таралуы мәтіндік жүйенің баламалы тенденциясына айналды. Түсінікті де қысқа 

гипермәтіндер, газет-журнал мәтіндерінің қатталуы, радиотелевизия және баспасөз 

мұрағаттың қолжетімділігі, іздеу жүйесінің ыңғайлылығы, интерфейстің тартымдылығы 

бұқаралық ақпарат құралдарын ыңғайлы ете түсті. Жаңа медиа қоғамдағы демократиялық 

үдерістердің дамуына оң үлес қосуда. Цензураның құрсауын белгілі бір межеге дейін 

жойды. Интернет БАҚ-тардағы аудиториямен байланыстың оңтайлы әдістерінің болуы 

ақпарат тұтынушыларының ой мен сөз еркіндігіне мүмкіндік берді. Аудиториямен тығыз 

қарым-қатынас орнату ісі: оларды медиа ісіне тарту, қоғамдық мәселелерді талқылауға 

қатыстыру жаңа медианың әлеуметтік маңызын арттыра түсті. Мәселен, тұрақты жұмыс 

жасап жатқан Abaі. kz ақпарттық порталы, «Мінбер» Ұлттық интернет газеті, «Замандас», 

Маsa.kz, Bag.kz секілді сайттардағы түсіндірме, түсініктеме (комментарий) жазушылардың 

өздері ашық пікірталасқа барып, айтысып жатады. Не болмаса, материал туралы өз ойларын 

ортаға салады. Мұның өзі белгілі бір деңгейде сөз еркіндігі бар екенін аңғартады. Бұрынғы 

кездерде кері байланыс тек хат немесе радиотелевизияда телефон қоңырауы арқылы ғана 

орнатылса, ғаламтор енген қазіргі кезеңде, он-лайн хат алмасу мен электронды 

пошталардың дамылсыз жұмыс істеуі, он-лайн тілдесулердің ұйымдастырылуы еліміздің 

демократиялық принциптерін жүзеге  асырады. 

        Қарап отырсақ, қазір «мен» деген БАҚ барлығында дерлік веб-сайт, портал, жекелеген 

журналистік блогтар мен форумдар, рейтинг-сауалнамалар тіпті әлеуметтік желілері де бар. 

Бұл дәстүрлі БАҚ-тың өзі жаңа медиа арқылы ақпарат нарығына шығып отыр дегенді 

білдірсе керек. Алайда, телевизия мен радионы былай қойғанда, баспасөздің веб-парақтары 

жаңа медианың қалпына (стандарт) көп келе бермейді. Веб-беттердегі посттардың тым 

шұбалаңқылығы, визуалды ақпараттың жұтаңдығы байқалады. Мәселен, АҚШ-тың «USA 

Today», «New-York Тіmes» «Washіngton Post» секілді ірі басылымдарының веб-беттерінде 

үлкен көлемдегі материалдар аз, мұнда мәтіннің неғұрлым ықшам, оқуға жеңіл болуына аса 

мән беріледі. Ал, біздің елде газет бетін толтыру үрдісі ғаламторға да ауысып кеткендей. 

Ғаламтордың қазақтілді интернет сайттарға тигізетін кері әсері де баршылық. Ақпарат 

ағынының толассыздығы салдарынан басқа тілдегі контенттер қазақ тіліндегі ақпаратты 

ығыстырып шығаруда. Тіпті, өзіміздің елде де көбіне орыстілді ақпаратқа басымдық 

беріледі. Мәселен, Себебі, қазақтілді Қазnet-тің дәл қазіргі жағдайы орыстілді сайттармен 

текетіресе алатындай деңгейге жете алған жоқ. Тұтынушысы ең көп делінетін түрлі әлеу-

меттік желілер мен ақпараттық-сайттар, ақпарат агенттіктері көбіне орыс немесе басқа 

тілде ақпарат таратады. Тіпті, белгілі, ауқымы кең отандық интернет-порталдардың өзі 

басым бағытты орыс тіліне беріп отырады. 

        Ғаламтор журналистиканы қоқысқа айналдырып та жібергенін коммуникативист 

ғалымдар мойындап отыр. Қаңқу сөздер мен жалған фактілер, моральдық сапасы төмен 

ақпараттар легінің толассыздығы, бір-біріне айдап салу, сыртынан ғайбат сөз айту деген 

секілді проблемалар біздің интернет-журналистикада да белең алып келеді. Бұл турасында 

профессор Кәкен Қамзиннің пікірі өте орынды: «Қазіргі қазақстандық ақпараттық 
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кеңістікте блогтық жұтаң тіл, кибер ой жүйесі жедел қалыптасып келеді. Тіпті, аса бай, аса 

құнарлы қазақ тілінің варианты осы деуге сенгің де келмейді. Сауатсыздық пен 

білімсіздіктің көрінісін іздесеңіз, тап қазір блогосфераға жүгініңіз. Өтпелі, уақытша 

құбылыс болса да, қазіргі Интернет сауатсыздық резервациясына, шала сауаттылардың дау-

дамай, байбаламы мен бетжыртыс алаңына айналды. Ол – индивидтер, жіктер, әлеуметтік 

топтар мәдениеті мен көзқарасының айнасы, сонымен қатар психологиялық терапия, 

тұрмыстық тауқыметтен, сыбағалы мифологемадан дистанциялық тілдесу, ақпарат алмасу 

арқылы арылудың әдісі. Белгілі бір дәрежеде көңілдегі кірді кетіру, психологиялық дерттен 

емделу тәсілі. Интернет – ортақ тарихи талқының, ортақ тарихи құлазудың да көрінісі» 

(Қамзин К. Мен ұлттық журналистикаға қызмет етемін! // http://abaі.kz). Шетелдік мас-

медиа зерттеушілерінің: «Интернет – это социальная анархия. У системы нет никакого 

управляющего органа», – деуі тегін емес. Расында да, бас-көзі жоқ ақпарат алаңында не 

айтылып, не жазылып жатқанын реттеп жатқан ешкім жоқ. Мұның салдарының түрлі 

жағдаяттарға алып барып жатқаны да мәлім. Ұлтаралық дүрдараздық, діни экстремизм, 

адам ұрлау, адам саудасы, нәсілдік кемсітушілік, әлеуметтік теңсіздік секілді әлемдік 

проблемалардың бір ұшы ғаламтормен байланыстырылады. Онымен қоса, түрлі «тәртіпсіз» 

ақпараттар, көлеңкелі қызметтер, суицидке итермелейтін контенттер тағы бар. Мұның 

барлығы сұрыпталмастан қазақ аудиториясына сіңіп жатыр. Ертең зардабын 

тартпасымызға кім кепіл? 

        Жаңа медианың дилетанттық, яғни, кәсіби емес журналистиканы қалыптастыруы 

журналистиканың болмысына нұқсан келтірді. Журналистердің кәсіби абыройы мен 

жұмысына кедергі келтіретін көзқарас қалыптасты. Блоггерлер, оқырман-авторлар журна-

листиканың тілдік, стильдік мән-мағынасын төмендетті. Публицистиканың эмоционалды-

экспрессивті деңгейі әлсіреп, мәтіннің көркемдігі мен мәні, мазмұндық жүйесі арзандады. 

Ғаламтор тілі деген атауды иемденген «подокаффтық сленг» қазақтілді ақпарат кеңістігіне 

де теріс әсер етті. Тілдік нормалардан тыс немесе сленгтік мәтіндер қазақ тілінің күш-

қуатын одан әрмен әлсірете түсті. Бұл ана тіліміздің тазалығы мен прогрессивті дамуын 

тежейтін жайт. Онсыз да мемлекеттік тіліміз тұғырына қона алмай отырған бүгінгі таңда 

ғаламтордағы қазақ тіліне мұндай кері әсері − «жығылғанға жұдырық». Германиялық RTL-

дің бас редакторы Петер Клэппель: «Интернет жақсы журналисті ұшпаққа шығарады, 

жаман журналисті шыңырауға түсіреді» деуінің шындығы бар. Себебі, жаңа медианың 

соны мүмкіндіктері арқылы жетістікке жетіп журген журналистер аз емес. Интернет 

журналистің аудиториямен байланысын одан әрмен тереңдетіп, жан-жақты етеді. Ақпарат 

жинаудың белгілі бір айла-тәсілдерін меңгерген журналистке интернет таптырмас құрал. 

Ал, шыңырауға түсіретіні жалған ақпаратқа әуес, жалаң сөзге құмар, қабілет-қарымы төмен 

журналистердің сорына бітуі де мүмкін. Қазіргі кезде оқиға орнын барламай-ақ редакцияда 

отырып, интернет-ресурстарына арқа сүйейтін журналистер қаншама? Авторлық құқыққа 

қол сұғушылық, шығармашылық ұрлық (плагиаттық) жолмен өзгенің еңбегін пайдаланып, 

соңынан араздасып жататындар да жиі кездеседі. Жоғарыда айтылғандай, интернет-

журнализм журналист кадрлардың кәсіби сауатсыздығы мен білімділігін қажет 

етпейтіндіктен, бұл салада сауатсыздық дендеп барады. 

Жаңа медианың дәстүрлі БАҚ-қа ықпалы туралы түрлі пікірде, коммуникативистер. 

Өйткені, соңғы кезде дәстүрлі мас-медианың өзінде ғаламтордың тілдік ерекшеліктері мен 

ақпараттың берілу формасына еліктеу бар. Мәселен, интернет тіліндегідей қысқа да нұсқа 

жазу, лид- мәтіндер, визуалды ақпараттарды мейлінше мол беру үрдісі дәстүрлі БАҚ-ға да 

үйреншікті болып барады. Кейбір мамандардың пікірінше, жаңа медиа дәстүрлік БАҚ-қа 

бәсекелес емес, оның жаңа технологиялық жалғасы, жаңа формаға енген трансформациясы 

деп қарастырған жөн десе, басқа сарапшылар жаңа медиа күндердің күнінде дәстүрлі БАҚ-

оның ішіндегі баспасөзді уақыт көшінен ысырып тастауы да ғажап емес: «Газет оқу 1975 

жылға дейін туылған ұрпаққа тән. Олардың қатары мол болып тұрғанда, газеттер өмір сүре 

береді. Мүмкін, ақпарат құралы ретінде болмас, бірақ, қайталанбас бірегей өнім түрінде 

қалады, «басты газет оқырманы» – билік. «Билік жасарған сайын, газеттер де оған қызықсыз 
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болып қалмақ» (www.aіkyn.kz). Ал, шынтуайтына келгенде, медианарықта анағұрлым 

сапалы, бәсекеге қабілетті және ары қарай дами алатын БАҚ қалуы бек мүмкін.  

Қазақстан Республикасының «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» (2009 жылғы 6 

ақпанда өзгертілген) Заңға сәйкес, Қазақстандағы интернет-ресурстары, атап айтқанда, 

портал, форум, блог, чат, WAP-портал, интернет-телевидениесі дәстүрлі бұқаралық ақпарат 

құралдарына теңестірілді. Демек, жаңа медиа БАҚ дәрежесіне теңестіріліп, үлкен мән 

берілді. Ендігі уақытта, интернет-ресурстарына басқа БАҚ секілді аса жауаптылықпен 

қарап, сапасыз дүниелермен былапыттай беруге болмайтыны анық. Журналистиканың та-

ралу формасы ауысса да, оның халық алдындағы мақсат-міндеттері өзгерген жоқ. Яғни, 

интернет-журналистика еліміздің дамуына, қоғамдық өмірдің қай саласы туралы сөз 

қозғалса да, аса кірпияздықпен, сауаттылықпен, байыптылықпен болжам-байламдар 

жасауы тиіс. 

Жаңа медианың басты ұмтылыстары мен ұтылыстары осындай. Бір білеріміз, ғаламтор 

пайдасы мен зиянының ара салмағына қарамастан адамзаттың ажырамас құндылығына 

айналып үлгерді. Енді, оны санамыздан аластату мүмкін емес. Тек ғаламтордың, оның 

әсерінен туындаған БАҚ формасы – жаңа медианы өз ой-санамызға лайықтап қолдансақ 

болғаны. «Қай елдің баспасөз күшті болса, сол елдің өзі де күшті» деп Алаш қайраткері 

Міржақып Дулатов ХХ ғасырда айтса, ХХІ ғасырда бұл аталы сөздің де формасы 

өзгергендей. Яғни, қай елдің ақпарат кеңістігі, ғаламторы күшті болса, сол ел ғана өзінің 

«ақпараттық иммунитетін» қалыптастырып, ақпараттық экспанциядан қорғанбақ, басқаға 

мойындатпақ, танытпақ. Виртуалды күнделіктер…Жаңа медиа тудырған бір құбылыс 

бұл,  – блогтар деп аталады. Блог – бастапқыда онлайн күнделік деген мағына білдірген. 

Яғни, адам күнделікті көрген-білгенін виртуалды күнделігіне жазады, оны оқырмандар 

оқиды,  пікір қалдырады. Уақыт өте келе бұл арқылы азаматтық журналистика түсінігі 

қалыптасты. Қазір Қазақстанда блогшылар саны артып келе жатыр.  «Мінбер» 

журналистерді қолдау орталығының зерттеуі бойынша бір ғана «wordpress» блог 

тұғырында 500-ге жуық қазақ тілді блог бар.  

Соңғы уақытта дәстүрлі ақпарат құралдарындағы мәліметтерді интернет арқылы 

тұтынатындар саны көбейіп келеді. Интернет ақпарат алмасатын алаң болғандықтан медиа 

нарықтағы ойыншылар бұл алаңды да тиімді пайдалануды көздейді. Нәтижесінде 

ақпаратты дәстүрлі емес жолмен, яғни газет, радио немесе теледидар арқылы жеткізумен 

шектелмей оны түрлендіріп беру «жаңа медиа» құбылысына ұласты. Ғаламтор мүмкіндігі 

тұтынушыға бір сайттан мәтін оқып, видео көріп, аудиосын тыңдап, суреттері арқылы 

ақпарат алумен қатар, оны әрі қарай дамытуға да мүмкіндік беріп отыр. Осылайша 

технологияның дамуы ақпаратты әзірлеу, қабылдау, тұтыну және таратуға үлкен төңкеріс 

алып келді. Бұған дейін оқырман тек мәліметті оқумен, көрумен немесе тыңдаумен ғана 

шектелетін болса, бүгінгі оқырман интернет арқылы мәліметті көріп, тыңдап, оқып қана 

қоймай өзінің пікірін қосып, әрі қарай ол туралы достарына хабарлап, тіпті өзі де ақпарат 

жасаушыға айналып отыр. Бір сөзбен айтқанда оқырмандар өздерінің газеттерін өздері 

жасай алатын деңгейге жетіп отырмыз. Осы орайда жаңа медиа дегеніміз осындай 

мүмкіндіктерге жол ашқан интернет технология деп түйіндеуге болады. Соңғы мәліметтер 

біздегі интернет пайдаланушылардың саны - 5 милионнан асқанын көрсетті. Бұған сонымен 

қатар телефон тәрізді шағын құрылғының көмегімен ғаламдық ақпарат айдынына қосылып 

отырғандарды да қосайық. Бұл бізде жаңа медиа құралдары кең қолданыла бастайтынын 

көрсетеді. Бірақ, өкінішке қарай, интернет контентті ұлт мүддесіне жұмыс істеткізу ісінде 

ала-құлалық бар. Бізде жаңа медиаға лайықтап контент дайындай алатын, өнім әзірлейтін 

кәсіби мамандардан құралған ұйым өз аяғына нық тұрған жоқ. Қазақ газеттерінің сайттары 

көбіне қағаздағы нұсқасының көшірмесі ғана болып жарияланады. Әрі қарай сайт иелері 

виртуалды оқырмандарымен белсенді жұмыс істемейді. Дамыған елдерде жаңа медиа 

дәстүрлі медианы басып озуға таяу.   

Жалпы, интернет дамыған соң, Қазақстанда жаңа медиа сөзсіз дамиды. Бірақ қазақ 

тілінде дамытатын контентмейкерлер керек. Интернет тұтынушыны қызықтыратын 
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қазақша мультимедиалық өнім болмаса, интернет қолданушы сөзсіз өзге тілдегі өнімді 

тұтына бастайды. Мысалы, бізде интернет қолданушылардың басым бөлігі Ресейдің немесе 

АҚШ-тың өнімдерін қолданады. Бұған дәлел Қазақстанда жиі қолданатын төрт ресурсты 

айтсақ, бірінші орында mail.ru, екінші орында Google.com, үшінші орында Google-дің 

орысша баламасы,  төртінші орында Яндекс, барлығы шет елдік компаниялар. Бұл арқылы 

әрбір қазақстандық қолданушы интернетке шыққан сайын шет елдік компанияның дамуына 

үлес қосып отыр. Ал қазақ тілінде контент әзірлейтін мамандар, ұйымдар  болса, онда 

біріншіден ақпараттық қауіпсіздік мәселесі шешіледі, екіншіден бұл - ұлттық мазмұндағы 

дүниенің көбеюіне әрі өз нарқымызды қалыптастыруға себеп болады. Қазақша 

ресурстардың мазмұны ағылшын немесе орыс тіліндегі ресурстарды түгелдей алмастыра 

алмас. Себебі, ағылшын тілі ақпараттық технологияның тіліне айналды. Әйткенмен шет 

тіліндегі сайттарды қолданудың артықшылықтары болғанымен, өзіндік қаупі бар. Мысалы, 

ресейлік mail.ru ойын-сауықтық коммуникациялық порталы қазақша әріптерді қолдамайды. 

Оны қолданушылар қазақша сауатты жазудан қалып барады. Ресейлік компания қанша 

дегенмен қазақ ұлтының мұқтажын өтей алмайтыны түсінікті. Интернет қолданушылар жай 

ғана ұсынған өнімнің жетегінде кетпей өзіне қажетті контентті өзі түзуі үшін ІТ 

сауаттылықты қолға алуымыз керек. ІТ сауаттылық дегеніміз - тек интернетке кіріп шығуды 

білу, mail.ru-ды қолдану ғана емес, ол интернеттегі бар бағдарламаны өз қажеттілігіне 

икемдей алу. Пайдаланушы қолда бар өнімді ғана пайдаланып, соның жетегінде кетсе оны 

сауатты қолданушы деу қиын.  

        Жаңа медианың дәстүрлі медианы алмастыруы қиындау. Өйткені жаңа медиа тек 

құрал, ақпарат жеткізудің тәсілі. Бұған дейін адамдар бір сағаттық хабар көретін болса, енді 

5 минуттық телефонннан көре алатын қысқа хабар керек, бұрын газеттен көлдей мақала 

оқитын болса, енді интернеттен қысқа ақпарат түріндегі, суретпен безендірілген мақала 

керек. Қазір адамдардың өмір сүру деңгейі өзгерді, заман жылдамдықты талап етеді. Уақыт 

тапшы, қысқа, әрі тез ақпарат беру керек. Біз бұдан қашып құтыла алмаймыз. Интернет күн 

сайын дамып жатыр, қолданушылар саны артып келеді. Осы тұрғыдан жаңа медиа 

сұранысқа ие болады. Бірақ дәстүрлі медиа өмір сүре береді. Себебі, ақпараттың негізгі 

мазмұны өзгерге жоқ. Бар болғаны оны жасау тәсілі жаңарды. Менің ойымша, дәстүрлі БАҚ 

таяу болашақта салалық болып бөліне бастайды. Жаңа медиа салалық басылымдарды 

алмастыра алады деп ойламаймын.  Себебі телефонмен немесе интернетпен берілген 

мақала сараптаманы қамти алмайды. Сондықтан салалық газеттер немесе интернетті аз 

тұтынатын аймақтарда жергілікті газеттер әлі де негізгі ақпарат көзі болып қала бермек. Ал 

қазіргідей саяси-қоғамдық газеттер таяуда бұқаралық сипаттағы бағытын өзгертуі ықтимал. 

Мысалы, бұл үрдіс Америкада көрініп отыр. Көптеген  қоғамдық-саяси басылымдар 

жабылып жатыр. Оларға жарнама, қаржы жаңа медиадан келіп жатыр. Сондықтан олар сол 

жағын дамытуда, жаңа медиаға, яғни интернет арқылы ақпарат таратуға 

көшуде.  Дәстүрлі  БАҚ бәсекеге қабілетті болуы үшін бүгінгі редакциялық саясатына 

өзгерістер енгізуі керек. Бүгінгі оқырман интернетте, бүгінгі оқырман телефон ұстап 

жүреді, көпшілігі телефонан  арқылы ақпарат алады. Сондықтан дәстүрлі БАҚ бәсекеге 

қабілетті болам десе, оқырман интернетте жүрсе, интернетке, телефонға лайықталған 

ақпарат таратуды қолға алуы керек. Мысалы, газет жеке сайтын ашатын болса, онда ол 

сайттың өзіні ішкі редакциялық ұжымы болғаны абзал. Мысалы, оның біреуі сайт әкімшісі, 

біреуі маркетинг, жарнама қызметін дамытушы, үшіншісі контентмейкер болады. Сайт жиі 

жаңаруы керек, сайт жұмысын жүргізуші топ оқырманға қандай ақпарат керек, соны біліп 

отыруы керек. Аудиторияны өзіне көбірек ұстаған сайын ол жерде жарнама да көп. Бүгінгі 

оқырманның ақпаратты тұтыну тәсілі өзгерген соң, ақпаратты ұсынатындар да өз жұмыс 

тәсіліне өзгеріс енгізуі заңдылық. БАҚ әлеуметтік желілермен көберек жұмыс істеуі керек. 

Қазір  қазақстандықтардың басым бөлігі Mail.ru, facebook, twitter тәрізді әлеуметтік 

желілерге тіркелген. Редакциялар соларда профайлдарын ашып, оқырманмен байланыс 

орнатып, оқырманға не қажет екендігін біліп отыруға болады. Әлемдік ақпарат 

агенттіктері, тіпті ресейлік агентіктерінің өздері мультимедиалық журналистикаға көшкелі 
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талай уақыт болды. Қазақстандық агенттіктер көбіне мәтіндік ақпаратқа бой ұрады. 

Меніңше, бұнымен шектелмей, қосымша мультимедиалық контент істеген жөн. Мысалы, 

ресми ақпараттың қасында бірнеше слайдпен ашылатын суреті, дәл сол сәтті сөйлеген 

сөзінің қысқа бейнеүзіндісі әрі осыған орай оқырмандардың қалдырған пікірлері болса 

немесе оқиға орнынан куәгердің өзі дереу ақпарат агенттігіне телефоны арқылы түсірген 

суреті мен видеосын жібере алса ақпарат мазмұны өзгермегенімен, тұтынушыға бірнеше 

өнімді ұсыну арқылы байланысты болуға болады. Жаңа медианың ерекшілегі сол. 

Оқырманның,  жеке адамдардың да ақпаратымен бөлісе алатын мүмкіндігі болуы тиіс. Ал 

ақпарат агенттігі ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексеру арқылы ақпаратты жариялап 

отырады. Мысалы, жеке адамдар оқиға орнында болып қалып, оқиғаны тілшілер келгенше 

видео, фотоға түсіріп алуы мүмкін. Ол агенттік сайтына тіркеліп, жаңағы өнімді жібере 

алатын мүмкіндігі болуы тиіс. Сонда, агенттік жұмысы 10-15 тілшімен шектелмейді. Бұл 

жерде ақпарат жылдам таралады, контент көбейеді. Бұрын бәсеке Қазақстанда ғана 

жүретін. Интернеттің, жаңа медианың арқасында қазір әлемдік бәсекеге араласып 

отырмыз.  Бұны Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов те бір сөзінде айтты. Демек билік бұны 

түсініп отыр. Жоғары деңгейде түсінік бар. Қазақстанда блогшылар саны артып келе 

жатыр, ол рас. Оған себеп, біріншіден - Қазақстанда интернет қолданушылардың көбеюі; 

екіншіден - блог деген ұғымның сәнге айнала бастауы, мысалы Үкімет басшысы, 

министрлер блог жүргізе бастады; үшіншіден - блог сөзі әлемдік деңгейде жиі айтыла 

бастады. Медведев, Обама  блогында жазыпты деген сөзді жиі еститін болдық; төртіншіден 

- блог тегін, оңай ашуға болатын интернет құрал болған соң блогшылар саны көбейе 

бастады. «Мінбер» журналистерді қолдау орталығының зерттеуі бойынша бір ғана 

wordpress блог тұғырында 500-ге жуық қазақ тілді блог бар, ай сайын 20 блог тіркеледі. Блог 

дегеніміз - 15 жыл бұрын  ағылшынның web log деген сөзінен шыққан. Бастапқыда онлайн 

күнделік деген мағына білдірген. Яғни, адам күнделікті көрген-білгенін виртуалды 

күнделігіне жазады, оқырмандар оқиды,  пікір қалдырады. Уақыт өте келе бұдан азаматтық 

журналистика түсінгі қалыптасып, блогшыларға «азаматтық журналистика өкілі»  деген 

атақ беріле бастады. Блогшы болу үшін біріншіден ниет болуы керек, қоғаммен бөлісетін  

ойы болуы керек, екіншіден ой бөлісетін бір виртуалды алаң керек. Бізде қазір yvision, 

wordpress.com, blogspot тұғырнамалары бар. Жақында қазақ тілді Kerekinfo деген 

блогтұғырнама жасалды. Оған кез-келген адам тіркеліп, блог жүргізе алады.  

Қазақстандағы интернет тек Қазақстанмен шектелмейді. Қазақша интернетті айтқан 

кезде Түркия, Моңғолия, Қытай, Еуропадағы қазақтарды қоса айту керек. Виртуалды 

кеңістікте шекара жоқ. Сондықтан да интернеттегі күллі қазақ тілді блогшылардың санын 

нақты айту қиын. Мен білетін 300-ден астам қазақша блог бар. Олар әртүрлі тақырыпта 

жазады. Көбіне ұлттық мәселеге ден қояды. Дін, тіл, ұлт мәселесімен астасып жатады. 

Сондықтан ұлттық мәселеге бей-жай қарай алмайтындығын көрсетеді. Ал орыс тіліндегі 

блогтар әлеуметтік  және көңіл көтеру тақырыптарына көбірек ден қояды. Одан бөлек қазір 

қазақ блогшылары қазақ интернетінің жүгін көтеріп отыр деуге болады. Олар күн сайын 

жазба салып отырады, контентті жиі алмастырады, тек  мәтін ғана емес аудио, видео, фото 

қойып, жаңа медианы пайдаланып отырады. Блогшыларды Қазақстанадағы ең белсенді 

интернет қолданушылар, дамытушылар деп айтуға болады.  

Қазақстанда интернеттің дамуы сөзсіз мемлекеттің стратегиясына байланысты. 

Негізгі өнімді ұсынушы Қазақтелеком болғаннан кейін Қазақстанда интеренттің дамуы, ол 

- сөзсіз мемлекеттің алға қойып отырған ұстанымдарына байланысты. Ресми мәліметтер 

бойынша, Қазақстандағы интерент пайдаланушылар саны - 5 миллионнан асты. Оның 

ішінде телефон арқылы интернет пайдаланушылар саны артты.  Интернетті көбіне бізде 

қалалы жерде қолданады. Ауылды жердегі тұрғындардың үлесі аз. Қазақ тілді ақпаратты 

негізінен оңтүстік, батыс өңірдің азаматтары қолданады. Әлеуметтік желіге тіркелгендер де 

көп. Facebook-тің зерттеуі бойынша бұл желіні 18 бен 28 жас аралығындағы 

қазақстандықтар қолданады екен. Демек, жалпы интернетті қолданушылардың денін осы 

жастағылар деп санауға болады. Бұл санаттағы адамдардың көпшілігі ақпаратты, білімді 
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интернеттен алады, өмірі интернетпен тығыз байланысты. Екі-үш жылдан соң бұл топтың 

белсенді  адамдарға айналатындығы ескерсек, онда интернеттің дамуын күтуге болады.  

Жалпы, Қазақстандағы интернетке ресейлік интернеттің ықпалы күшті. Интернет 

қолданушылардың дені орыс тіліне жетік. Сондықтан Қазақстандағы интернет 

ресурстармен бәсекелестік жүріп жатыр. БҰҰ-ның соңғы мәліметтері бойынша Қазақстан 

халқының 99,6 пайызы оқу біледі, жазу білетін ең сауатты елдер қатарына кіреді. Бірақ ел 

тұрғындарының осынша пайызы ақпараттық технологиялардан сауатты емес. Бұның себебі 

- бізге интернет технологиялар кеш келді, осы саланы оқытатын жүйелі білім беру 

қалыптасқан жоқ, мемлекеттік деңгейде шаралар қолға алынғанымен, ел ішінде қызу 

жүзеге асып кетпеді. Бірақ соңғы мәліметтер бойынша қазақстандықтардың дені 

ноутбуктарды көбірек ала бастаған. Бұл да интернетті пайдаланушылар санының 

артатындығын көрсетеді. Алдағы уақытта ауылды жерде интернетпен қамту жедел қолға 

алынса, интернет тұтынушылар саны артар еді. 

Қазіргі заман – ақпараттың заманы. Жаһандану үрдісі және түрлі салалардағы 

технологияның дамуы БАҚ-тар жүйесіне де үлкен өзгерістер 

әкелді.  Ендігі  жерде  дәстүрлі  бұқаралық ақпарат құралдары және жаңа масс-медиа болып 

жұмыс жасап, тірлік құрып жатырмыз. Жаңа масс-медиа дегеніміз, өздеріңіз білетін 

интернет, түрлі порталдар, сайттар мен блогтар. 

     Бүгінде не көп, газет-журналдар, телеарналар, басқадай ақпарат көздері көп. Қазіргі 

уақытта  Шығыс Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасының деректеріне сүйенсек, тек 

осы өңірдің  өзінде  заңды тіркелген 100 мерзімдік басылым, 20 электронды ақпарат 

құралдары, олардың ішінде 82 газет, 18 журнал шығарылып, 8 телеарна, 4 радио, 8 кабельді 

телевидение жұмыс істейді. Бұлардың 78-і ақпараттық-көңіл көтерерлік, 8-і ведомоствалық, 

дін, білім бағытындағы бұқаралық ақпарат құралдары. Олардың әрқайсының өз бағыты, 

концепциясы мен принциптері бар. 

Біздің қозғап отырған әңгімеміз осы бұқаралық ақпарат құралдарына, жоғарыда 

айтылғандай, жаһандану үрдісі әкелген өзгерістерде, дәстүрлі БАҚ-тар мен жаңа масс-

медиа арасындағы бәскелестік, ерекшелік, артықшылықтар мен кемістіктерде. 

Халқымызда «Заманыңа қарай бөркіңді ки», «Заманың түлкі болса, тазы болып шал» 

деген мәтелдер бар ғой. Осы қағидаттар бүгінде ақпарат құралдарының іс-қызметіне де 

қатысты болып бара жатыр. Шындығына келсек,  жұрт  арасында мерзімді басылымдардың 

таралымы мен сұранысы азайып кетті. Арқа сүйер оқырмандарымыздың талайы, әсіресе, 

жастар заманауи технологиялар мен инновациялық жобаларға бет бұрып, жаңа масс-медиа 

– интернет жүйесіне, порталдарға, сайттар мен блогтарға ауды. Неге?  

- Дәстүрлі БАҚ-да, оның ішінде газетте қызмет атқарғаныма 40 жылдан 

асты.  Әрине, жазу өнеріне жол ашып, шығармашылық қабілетімізді көрсетуге және 

дамытуға ықпал еткен мерзімдік басылым біз үшін ыстық, - дейді республикалық «Егемен 

Қазақстан» газетінің ШҚО бойынша меншікті тілшісі, Қазақстан Жазушылар және 

Журналистер одақтарының мүшесі Оңдасын Елубай. – Бірақ замана ағымы мен 

өзгерістерді мойындамасқа болмайды. Қазір көпшіліктің назары электронды ақпарат 

құралдарында, оның ішінде порталдар мен сайттарда. Өйткені оқырмандар бұлар арқылы 

жаңалықтар мен ақпараттарды жедел түрде күнбе күн, тіпті сағат сайын оқи алады, қажетті 

материалдарын табады. Сондықтан көптеген газеттер өздерінің сайттарын ашты, біздің 

«Егемен Қазақстанда» да осындай сайттың жұмыс істегеніне үш жылдан асты. 

Шыны  керек, жаңа масс-медианың бәсекелестік тұрғысындағы  басымдығы үлкен. Иә, 

солай. Жаңа масс-медиамыз дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының оқу, көру, тындау 

секілді үш бірдей мүмкіндігіне ие болды. Осының нәтижесінде жыл өткен сайын 

жаңалықтарды тікелей ғаламтор арқылы білетін азаматтар саны көбейе түсуде. Сондықтан 

оның басымдылық алуы да заңды үрдіс. Дегенмен бұл орайдағы пікірлер мен көзқарастар 

әртүрлі.  Мәселен, көп жылдар Катонқарағай ауданында  қызмет атқарып келе 

жатқан  журналист, ақын Жәнібек Қызыров былай дейді: - Менің білетінім, өткен 

уақыттарды, айталық кеңестік кезеңді, кейбіреулер қанша жамандап, жоққа шығарғысы 
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келсе де, дәстүрлі БАҚ-тардың беделі күшті болған. Проблемалық тақырыптарға, сын 

тұрғысында жазылған материалдарға мән берілетін, олардан қорытынды шығарылатын. 

Керек десеңіз, кертартпалыққа салынған, жауапсыздыққа жол берген басшылар мен 

мамандарға тәртіптік шара қолданылатын. Дәстүрлі БАҚ-тар мен жаңа медиа деп атайтын 

ғаламтор, түрлі порталдар, сайттар арасындағы бәсекелестік туралы  бір-екі ауыз сөзбен 

айтып жеткізу мүмкін емес. Еркіндігі басым интернеттің мүмкіндігін оқырманның барлығы 

бірдей пайдалана алмайды. Мәселен, қарт адамдардың, интернет байланысы жетпейтін 

ауылдық жерлердегі тұрғындардың мұндай мүмкіндігі жоқтың қасы. Осы орайда 

газеттердің артықшылығы бар деп ойлаймын. 

Тағы бір айтарым, кейбір порталдар мен сайттар, бәсекелестіктің бәтуасын кетіріп 

жібереді. Олардың иелері, оқырманды тартуды мақсат ете ме, кім білсін, ауыздарына 

келгенді айтып жазған пікірлерді шығарып, дарақылыққа жол береді. Меніңше, бұл дұрыс 

емес. Ақпарат құралдарындағы бәсекенің басымдығы мазмұнды, ойлы, өткір және 

мәдениетті  тілмен жазылған материалдармен көрінсе керек. Осы тұрғыдан алғанда, әрине 

газеттің рөлі әр кезде бір саты жоғары тұрады. Жалпы мерзімдік  басылымдардың ауыл 

халқы үшін маңызы жоғалмайтынын есте сақтағанымыз жөн. 

Алайда артықшылығымен қатар кері әсері, қаупі де бар екенін айтпаса болмайды. 

Қазір адамдардың, бірлі-жарымдары болмаса, кітап оқымайтындығы  белгілі. Енді бұл 

қауіп   газет-журналдарға төніп келеді. Тіпті кейбір республикалық газеттердің («Қала мен 

дала», «Город и степь», тағы басқа басылымдар) қысқарып, ғұмырын тоқтатпаса да, қағаз 

түрінен бас тартып, электронды нұсқаға көшіп жатқандығы белгілі. Өйткені жыл өткен 

сайын мерзімдік баспасөзге жазылудың көрсеткіштері төмендей түсуде. Бір жағынан газет-

журналдардың  бағасы  қымбаттап кетті, оның үстіне жергілікті жерлерде  Қазпошта 

мекемелері газет-журналдарды оқырмандарға жеткізуді жедел және жүйелі түрде 

атқармайды. 

Бұл кемшіліктің бір жағы. Екінші жағы оқырманның көңілінен шығатын мазмұнды, 

ойлы және өткір тілмен жазылған материалдардың аздығынан болса керек. Әсіресе, билікке 

бағынышты газеттер ақпарат беруден, сонан соң әкімдердің, басқа жоғары лауазымды 

бастықтардың жүрген-тұрғанын жазудан, олардың іс-қызметін дәріптеуден аспай жатады. 

Ал кейбір басылымдар шым-шытырық оқиғаларды, сенсацияларды  қуумен жүреді. 

Адам туралы, оның еңбектегі жетістігі, тағдыры, қуанышы мен күйініші туралы 

материалдарды оқта-текте ғана қолға аламыз. Тіпті кейбір газеттер бұл тақырыпты ұмыт 

қалдырды десек те болады. Ал Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Жалпы Еңбек 

Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласында біздің барлық тіршілігіміздің 

әміршісі – еңбек екенін, оны жасаушы адам екенін барынша ашып айтты емес пе! Айта 

берсек, кемшіліктер жетіп артылады. Біздің ойымызша, оқырманның жүрегіне жетер 

материалдарды жазып, халық мүддесіне сай қызмет еткен БАҚ-тар ғана бәсекеге төтеп бере 

алады. Әрине, талап үдесінен шыға алмаған және нарық қыспағына төтеп бере алмаған 

газет-журналдар, телеарналар қатардан кетеді. Кетіп те жатыр. 

Иә,  біз дамыған елдер қатарында болуымыз  үшін жаңа медианы да меңгеруіміз 

керек.  Десек те, дәстүрлі БАҚ деп отырған газет, журнал, теледидар, радионың  құндылығы 

мен ерекшелігін ұмытпағанымыз жөн болар.  Мәселен, телеарнадан көрген жақсы хабар 

жаныңды жадыратып, жақсы әсер береді.  Сол сияқты газеттен мазмұнды әрі салиқалы 

стильмен жазылған мақаланы оқысаң, ой-өрісіңе ықпал етеді, тағылым аласың. 

Тағы бір ерекшелігі, мерзімдік баспасөз материалдарының өзіңе қажеттісін айлар, 

тіпті жылдар бойы сақтап қоюыңа  болады.  Өзіме қатысты  мысал келтірейін. Өткен жылы 

күзде бала күнімізде ақындар айтысына қатысып жүретін бір туысымыздың осыдан  жарты 

ғасырдан астам уақыт бұрын, 60- жылдардың басында өткізген  айтысын жариялаған, әбден 

ескіріп сарғайған  облыстық газет қолымызға түскенде алтын тапқандай қуанған едік.   

Иә, тағы қайталап айтсақ, ғаламтормен жұмыс істеудің де тиімділігі жеткілікті. 

Әсіресе, жастар үшін.  Олардың көбі газет-журналды қолға алып оқығаннан гөрі, 

ғаламтордығы нұсқасын немесе өзге сайттар мен блогтарды оқуды жөн санайды. Соған бой 
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үйретіп те алған. Мұның  жағымды да, жағымсыз  да жақтары бар. Сол ғаламтор қызметіне 

үнемі жүгінетін  адам одан керегін алып, пайдалысын оқып отырса бір сәрі. Себебі оның 

адамдарды  жолдан тайдырып, ақыл-есті арбайтын да түрлі дүниелер бар екенін де 

ұмытпаған жөн. 

Жоғарыда кейбір газеттер басылым түрінен бас тартып, электронды форматқа көшіп 

жатыр дедік қой. Бұл нұсқаның да жағымдысымен қатар көлеңкелі тұстары да  бар. 

Мәселен, электронды форматқа көшкен газеттер ақпараттарын қысқа да нұсқа етіп беруге 

тырысады.  Керісінше, толғағы жеткен, проблемалық мәселелерді жан-жақты сараптап, 

сындарлы етіп жазу мүмкіндігінен айырылып қалуы әбден ықтимал. 

Уақыт – бәріне төреші. Сондықтан қай БАҚ-тың бағы жанатынын уақыт көрсетеді. 

Десек те, бізге керегі қоғам мен халыққа қызмет етіп,  сөйтіп 

саналы  ұрпақты  тәрбиелеуге  ықпал ететін  бұқаралық ақпарат құралдары болса керек. Бұл 

ретте дәстүрлі БАҚ-тардың да рөлін төмендетпей, құндылығын жоғалтпағанымыз абзал. 

Әйтпесе, кітаптарымыз оқылмай, шаң басып жатқанымен қоймай, газетті де қолға алмасақ, 

сөйтіп, ғаламторға ғана телміріп отыратын болсақ, мәңгүртенбегенде неміз қалады?! Онсыз 

да мәңгүрттеніп жүрген ұл-қыздарымыз аз емес! 

 

 

                              Елжашева А.Б., 

 «К.Бозтаев атындағы жалпы білім беру» КММ   

Аягөз, ШҚО  

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

«Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Оқытудың жаңа 

технологияларын, ақпараттық – коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді 

пайдалану». 

Қазіргі замандағы мектептерде уақыт талабына сай оқытудың жаңа әдістерін, 

педагогикалық технологияларды қолдану басты назарда болып отыр. Педагогикалық 

технологияларды қолдану арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытып 

білім сапасын көтеруде. 

Қоғамның алға қарыштап дамуы шығармашыл адамдарға байланысты. Бүгінгі күнде 

оқытудың жаңа технологиялары балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

негізінде білім беруді көздейді. 

Баланың қабілеттерін дамыту мәселесі өзінің тамырын адамзат тарихының тереңінен 

алады. «Қабілет» ұғымын ғалымға алғаш енгізген Платонның да, оның ізбасарларының да 

бұл ұғым жайлы түсініктері таптық көзқарастарға негізделген болатын. Олар адам туғаннан 

бастап бірі басқарушылар, бірі жауынгер, бірі жер иеленушілер болып туады дегенді 

уағыздайды. Қабілеттерге байланысты адамдар арасындағы теңсіздік осы кездерден 

басталса керек. 

Испандық дәрігер Хуан Уарте адам қабілеттерінің шектеулі екенін, сол себепті ол 

әртүрлі әрекеттерді бірдей нәтижелі орындауы мүмкін еместігін айтса, бұған керісінше 

чехтық педагог-гуманист Я.А. Коменский оқыту арқылы балада әртүрлі қабілеттерді 

қалыптастыруға болады деген идеяны ұсынады [1,108]. 

Өз заманындағы сан алуан ғылым сапаларын меңгерген ғұлама ақын Жүсіп Баласағұн 

өзінің «Құтты білік» атты дидактикалық дастанында жан-жақты дамыған адамды, барлық 

қабілеттерді дамыған кісіні «толық пішімді адам» дей келе, оған жетудің жолы білім, ғылым 

екенін атап көрсеткен. Адамның ақыл-парасаты барлық нәрсенің мән-мағынасын түсінуге 

қабілетті деген пікір айтқан [2,11]. 



121 

 

Ал тұтас бір халықтың ұлы Абай «...жан қуаты әуелден кішкене ғана болады. Ескеріп 

баққан адам ол қуатын зорайтады, ескерусіз қалса, ол қуаттар жоғалады, не аз-мәз нәрсе 

болмаса, үлкен ешнәрсеге жарамайтын болады. Адам ішіп-жеп тән қуатын ғана ойламай, 

жан қуатын да жетілдіруі үшін қам жеуі керек» – деп тұжырымдайды.  

Қабілет жайлы жазылған ойларды, тұжырымдамаларды, еңбектерді талдай келе, адам 

бойында табиғи мүмкіндіктер болады, олар тек белгілі бір әлеуметтік жағдайларда 

байқалып, әрі қарай дамиды, әр адам басқа адамнан өзінің табиғи психологиялық 

өзгешеліктерімен ерекшеленеді деген қорытындыға келеміз. 

Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір әрекетті орындауға жағдай 

жасайтын жеке ерекшеліктерін – дей келе, олар қоғамдық-тарихи іс-әрекеттердің 

нәтижесінде қалаптасып, әрі қарай дамып отыратындығын атап көрсеткен.  

«Қабілет» ұғымына берілген психологиялық анықтамалар саны өте көп. Қабілеттер 

деп әрекеттің талаптарын қанағаттандыратын және үлкен жетістіктерге жеткізетін адамның 

қасиеттерінің синтезін айтады. 

Қабілеттер – іс-әрекеттің белегілі бір түрін ойдағыдай, нәтижелі орындауда көрінетін 

адамның жеке қасиеті [3, 232] т.б. 

Кеңестік психологтардың қабілеттер жайлы еңбектерін шартты түрде 2 топқа бөлуге 

болады. Біріншілер – қабілеттер мәселесін теориялық тұрғыдан талдаса, екінші топ өкілдері 

– нақты қабілеттер құрылымын зерттейді. Енді сол еңбектердің кейбіреулеріне тоқтала 

кетейік. 

Ең алғаш қабілеттер мәселесін көтереген С.Л. Рубинштейн іс-әрекеттің қабілет 

дамытудағы рөлін нақтылады. Осыдан бастап қабілеттердің әрекетте дамитындығы жайлы 

теория қалаптасып, бұл екі категория біртұтастықта қаралатын болды. 

Ерекше тоқталуды қажет ететін еңбектер қатарына Б.М.Теплов және оның 

шәкірттерінің еңбектері жатады. Олар қабілеттерді жеке адамның психологиялық 

айырмашылығы деп қарастырып, қабілеттер дамуындағы нышандардың рөліне ерекше 

назар аударды. Қабілеттер туа пайда болады деген пікірлерге қарсы, туа берілетін тек 

табиғи алғы шарттар, яғни нышандар деп қорытындылайды. 

Сонымен, қабілеттер – оқушылардың жекелік айырмашылықтары. Қабілеттер туа 

бітетін қасиет емес, олар өмір сүру барысында дамып отырады. Қабілеттер дәрежесі әр 

адамда әр түрлі деңгейде болады. Бала бойындағы жалпы және арнайы қабілеттердің алғы 

шарты нышан болып табылады. Қабілет әрекетте байқалып, сол әрекет арқылы дамып 

отырады. 

Психологтар қабілеттердің екі түрлі деңгейінің болатындығын дәлелдейді. 

1. Репродуктивті – іс-әрекетті, білімді берілген үлгі бойынща қабылдай алу деңгейі. 

2. Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. 

«Шығармашылық» сөзінің төркіні, этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге 

саяды. Демек, жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы қол жеткізу деп түсіну керек. Ғылымда 

шығармашылық  туралы ұғым ХІХ – ХХ ғасырларда пайда болып, зерттеліне бастады. 

С.Ожеговтің сөздігінде «шығармашылық – материалдық және мәдени құндылықтар жасау» 

делінген. Философиялық сөздікте: «шығармашылық – қайталанбайтын, тарихи қоғамдық 

мәні бар, жоғары сападағы жаңалық ащатын іс-әрекет», – деп түсіндіріледі.  

Шығармашылық жайлы еңбектерді талдай келе төмендегідей қорытындыға келдік. 

Шығармашылық – өте күрделі психологиялық үдеріс. Ол іс – әрекет түрлі болғандықтан, 

тек адамға ғана тән. 

Бір нәрсені жасауға, тудыруға деген қабілеттілік балаларда мектеп жасына дейін де 

көрінеді. Бұл кезде шығармашылық актілері ойын әрекетінде жүзеге асады. 

Баланың бойындағы шығармашылық қабілеттіліктері оқу әрекетінде көрінеді. 

Сондықтан әрбір бала бойындағы шығармашылық қабілеттерін бағыттап, тәрбиелеу қазіргі 

таңдағы ата – ана мен мұғалімнің тарапынан қолдау тауып отыруы қажет. 

Ал орта буындағы 5-6 сыныптағы оқушылардың шығармашылығы тек өзіне ғана 

жаңалық болып табылатын субъективті жаңалық. 
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Тірек – сызба арқылы оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру және дамыту 

мәселесі шығармашылық үдерістің қандай кезеңдерден, яғни неден басталып, немен 

аяқталатынындығын білуді талап етеді.  

Шығармашылық үдерістің әр кезеңінде бала бойында әртүрлі сапалақ қасиеттер 

қалыптасып жатады. Мәселен, алғашқы кезеңдерде жаңалықты сезіну, қайшылықтарға 

деген ілтипат, ал келесі сәттерде шығармашылыққа деген күдік, шығармашылық елес орын 

алады. Белгісіздікті кезеңіндегі «бас қатырулар» табандылық, танымдық белсенділік, 

эрудицияны қалыптастырса, еңбектің нәтижесі, баланы жоғары көңіл – күйге бөлеп, жаңа 

істерге жігерлендіреді. Мұның барлығы бастауыш сынып оқушыларында болуға тиісті 

қасиеттер болып табылады. 

Әрине, шығармашылық жұмыстың түріне, мақсатына қарай бұл кезеңдер бір-бітімен 

астасып, қабысып жатуы әбден мүмкін. Оларда қалыптасып, әрі қарай дамып отыратын 

сапалар да бірі анық көрініп, бірі керісінше уақытша көмескіленіп жатуы ықтимал. Дей 

тұрғанмен, тұтас алғанда, әр баланың бойындағы табиғи, қайталанбас ерекшеліктермен 

біріккен кезде аталған сапалар көп жағдайда шығармашыл тұлғаның таңғажайып үлгісін 

құрайды 

Бала бойындағы қабілетті ашу – оқушының шығармашылық бағытта дамуына жеке 

мән беру болып табылады. 

Шығармашылық жұмыстар оқушыларды ойлауға жетелеп, қызығушылығын оятып, 

шығармашылық қабілетін арттыруға, белсенділікке ынталандырады. 

Қазақ тілі сабағында  оқушыларға тірек-сызба технологиясы арқылы 

шығармашылық қабілетін дамытуда төмендегідей тапсырмалар беруге болады. Мәселен: 

«Көктем», «Наурыз» тақырыптарына тірек сөздерді оқушылардың өзіне жазғызу, мұғалім 

толықтырып отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тірек сөздер беру арқылы жұмбақ құрау. 

_ _ _ _ _ _жұмбақ,            Тоны сондай жұмсақ, 

_ _ _ _ _ _қорқақ.              Өзі бірақ қорқақ. (Қоян)  

_ _ _ _ _ _домалақ,            Резеңке домалақ, 

_ _ _ _ _ _домалап.            Тоқтамайды домалап. (Доп) 

Қорыта келгенде, оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыта 

оқыту олардың сабаққа деген қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын арттыра түседі.  

______________________ 
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МҰХИТТЫҢ  «ҮЛКЕН АЙДАЙ»  ТУЫНДЫСЫНДАҒЫ   

ДҮНИЕТАНЫМ      МӘСЕЛЕСІ 

  
           Тарихта өзіндік  суреткерлік болмысымен есімін  таңбалаған  сирек  дарақтың  бірі – 

Мұхит сал Мералыұлы. Ол – этностық  мәдени генофондымызға  айтулы  үлес қосқан тұлға. 

Мектеп  оқулықтарына  енген. Құрманғазы атындағы Мемлекеттік  консерваторияда, 

музыка  колледждерінде ашылған оның  әншілік  дәстүр – мектебі бойынша жастар  білім 

алып шығуда. Алайда, Мұхит салды композитор, әнші  ретінде бір жақты  уағыздау  басым. 

Ақындығы, поэзиясындағы  ойлау  формаларының  дүниетанымдық сипаты таразыланып  

оқытылмайды. Сондықтан бұған тіл-әдебиет ғылымы  тарапынан  нұсқа-жол  көрсетілуі – 

қажеттілік. Бұлай  деуіміздің  себебі: халық  композиторлары Біржан сал  (1834-1897), Жаяу  

Мұса (1838-1929), Ақан сері  (1843-1913), Балуан Шолақ (1864-1919) т.б. шығармалары 

жоғары оқу орындары бағдарламаларына енгізілген, филология  факультеттерінде  арнайы  

оқытылады. Ал, Мұхит  туындылары  шет қалған. Тіпті  елге  жақсы  таныс  XV  ғасырдан  

ХХ  ғасырдың  бас  кезіне  дейінгі  қазақ ақын-жырауларының  еңбектері  топтастырылған 

көп томдық  «Бес  ғасыр жырлайды» кітабында  жоғарыда  аты  аталған тұлғалар  есімдері  

бар, Мұхит  мұнда  тағы да ескерілмеген. 

              Сөз өнерін насихаттауда, дамытуда зор  істер атқарған халық композиторларының 

қызметтері  жайлы «ХІХ ғасыр әдебиеті» атты хрестоматиялық оқу  құралында: «ХІХ 

ғасырдағы қазақ әдебиетіне  елеулі үлес  қосқан ақындар  тобының  ішінде әнші лирик 

ақындар  тобы да болды. Олар  әнші – орындаушы,  шығарушы-композитор болуларына 

қоса, талантты ақындар  да еді. Біржан  сал, Ақан  сері, Жаяу Мұса, Мұхит пен Әсет, басқа 

да әнші  ақындар  туындыларынсыз әдебиетіміздің  өткен  жолын толық  тану  мүмкін  емес. 

Бұл  орайда, олардың, әсіресе  қазақ  лирикасын  дамытуға  қосқан  үлес  салмағы салиқалы. 

Лирикаға  тән  нәзік сезім, адамның  жан сыры – олардың  шығармаларының  негізгі  

арқауы», – делініп  әділ  байлам  жасалған [1, 6]. 

             Сондықтан Мұхит поэзиясының  танымдық қырының  кейбір тұсын   ашып 

көрсетуді  нысана еттік. Мақсатымыз – ол  ғұмыр  кешкен  дәуір  келбетін, бағзы адамдар 

ой-санасын  таныстыру, дарын  шығармаларын филологиямен синкреттік  тұтастықта  

қарастыру.  

Ғылымда: «Тіл  тек  коммуникативтік  құрал  емес, сонымен  бірге, ол – әр  халықтың  

тарихы,  оның  өмірі, тіршілігі,  шаруашылығы  мен  әдебиеті», –  делінген  тұжырым бар 

[2,208].  Осы  пікірдің  негізділігін Мұхит салдың  ән-өлеңдері  арқылы да қуаттап, көз  

жеткізуге  болады.  Бұған  оның  халыққа  белгілі  туындысы   –  «Үлкен  айдай» нақты 

дәлел, ондағы сөз  астарынан  алыс  дәуірдегі  замана  келбетін  бажайлаймыз.     

             Былай дейді ол: 

                                  «Дүние – қызыл түлкі бұлаңдаған, 

                                  Бақ тайса ерге дәулет құралмаған. 

                                  Мегзеген асқар тауға есіл көңіл, 

                                  Дүниеде еш нәрсеге тына алмаған»  [3]. 

Мұхит өмірдің өткіншілігін, тірліктегі арманның шексіздігін һәм тұрақсыздығын, бақ тайса 

дәулеттің де шайқалатын баянсыздығын қызыл түлкіге, оның   алдамшы қимылына, айлалы 

қозғалысына балайды. Академик  Рәбиға  Сыздықова  фольклорлық  шығармаларға 

қатысты: «Қазақ  халқының  өткен  дәуірлердегі  негізгі  шаруашылық  күн  көрісі  малға, 

мал  өсіретін  кеңістік пен табиғатқа  қатысты  болғандықтан  образдардың  да  басымы  осы  

саладан  алынады» – деп пікір  айтқан  [4,35].  

               Ой  негізін  ашуда,  нақты  ақиқатты  дәлелдеуде «түлкі»  сөзі халықтың  қара  өлеңі 

тармақтарында да кездеседі. Мысалы, «Дүние  ойлап  тұрсам  қашқан түлкі, – Жігіттің қайда 

қалмас жиған мүлкі» [5,173].  Шәңгерей  ақын да  қолданған: «Құйрық  атып құлия,  – 

Түлкідей  қашқан  жымия. – Қараңды  үзіп  барасың,  – Бізден де қайран  дүния!»  – дейді 

[6,33]. Айғаққа  келтіріліп  отырған  бұл жолдардағы  пікірлер  де  ғұмыр-тірлікті қашқан  
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түлкі  бейнесіне  ұқсатады. Жалпы қазақ фольклорында қулық,  залымдық түлкі арқылы 

беріледі. Уәдесіне тұрақсыз не пасық кісіні де соған теңеп жататынын білеміз. 

              Мұхиттың  дүниенің  баянсыздығы, не нәрсенің  де  мәңгілік  еместігі  турасындағы 

осындай өзіндік  пайымдауына негіз  болған  жәйт –  отарлық  саясат  еді. Оның жасы 

жиырмалардан енді аса бергенде, оң мен солын тани бастаған тұста қазақ халқының басына 

ауыртпалық түсті. Патша өкіметі 1864 жылы жаңа отарлық жетілдірілген реформа жасау 

жобасын қолға алды. Бұл іс төрт жылдан кейін аяқталып, 1868 жылы 21 қазанда «Орынбор 

және Батыс Сібір генерал-губернаторлықтарының қырлық облыстарын басқару жөніндегі 

уақытша ережемен» оны бекітті. Бұндағы басты мүддені: «Россия қол астындағы 

халықтарды бір басқарманың шеңберіне біріктіру, жергілікті ақсүйектерді өкімет билігінен 

тайдыру, қазақ даласының бірте-бірте Россияның басқа бөліктерімен қосылуына жету үшін 

рулық негіздерді әлсірету», – деп ашып көрсетеді тарих парақтарында түзілген 

тұжырымдар [7,410]. 

              Осы «Ереженің» алғашқы жобасын талқылауына орыстың қоғам қайраткері, 

тарихшы А.И.Левшин де қатысып, ол – сұлтандарды өкімет билігінен тайдыруға, сондай-

ақ, ру жігіне қарай басқаруды жоюға қарсылығын білдіреді. Оның бұл тілегі қабылданбады. 

Жер Ресей империясы меншігіне өтті. Облыстар құрылды. Облыстар уездерге, уездер 

болыстарға бөлінді. Салық түрі көбейтіліп, төлем мөлшері өсірілді. Рұқсатсыз мешіт салуға 

тыйым салынды. Әр болысқа бір ғана молда болады деген шектеу енгізді. Қазақтарды 

шоқындырудың амалдарын жан-жақты қарастырды. Сұлтандар село  тұрғындары  қатарына  

жатқызылды. Жаулаушы  жат  жұрттықтардың  бүтін  бір   ұлттың  басынан  бағын 

тайдырған  шектен  асқан  осы  қысастығы, қиянаты  өр  рухты ақсүйек  тұқымы  Мұхиттың 

да жандүниесін күйзелткенін  түсінеміз.  

              Уақыт  өте  келе өзгерістердің  ауыр  зардаптары  көріне  бастады.  

Көшпелі елдің тіршілік көзі – мал. Оның өсім-өнімі шұрайлы жайылымға тікелей 

байланысты. Алайда, өріс тарылған. Бұның салдары күнкөрістің төмендеуіне әкелді. Бұл 

жәйді Мұхиттың «Азаға салған әнінен» аңғарамыз.                       Ол: 

                          «Мұхитта мал дегенде жалғыз сиыр, 

                          Болады баспағымен төртеу биыл. 

                          Салыңның алып келген иісі осы, 

                         Жетекке жылқысы жоқ үйір-үйір», – деп қамығады [8,113].   

          Өлең  мазмұнынан   қоғамда  зорлықпен  орныққан  әлеуметтік  қайшылықтың  

туғызған  жағымсыз  салдары  ап-айқын  байқалып  тұр.  

Шығарманың тарихы былай екен: Мұхит Тайсойған құмы жақты аралап жүргенде белгілі 

бір кісінің беріліп жатқан асына кез болады. Ол сонда әлгі үйдің бәйбішесіне келіп: 

«Марқұмның азасына бағыштағаным», – деп осы әнді салыпты [8,107]. 

            Мұхит ғұмыр  кешкен уақыт болмысын оның қоғамдық санасын бейнелейтін 

еңбектерін терең  пайымдау  арқылы тани аламыз. Ауылы аралас, араларында тек екі жас 

қана айырмашылығы бар өзінің тұстасы, М. Әуезов «зар заман ақыны» атаған атақты Мұрат 

Мөңкеұлы (1843-1906) да дәуір сүреңіне наразылық білдіріп өткені тарихтан белгілі [9].  

Демек, осы кезеңдегі тұлғалардың шығармаларына торығу, қапалану сезімдерінің үнемі, 

тұрақты өзек болуы – заңдылық. 

            Мұхит  қолданған «бұлаңдаған қызыл  түлкі»  деген тіркес ойдың  идея – мазмұнын   

ашуда өлеңде экспрессивті  қызмет  атқарып тұр. Бұған  профессор   М. Қараевтың  сөздің  

әуелгі  тура  мағынасынан  полисемияға  айналу  себептеріне  жасаған  мына  тұжырымы: 

«Адамның  санасында  қалған... зат  туралы  түсінігі басқа  бір  затқа да  байланысып, ұқсап 

тұрады, соның  нәтижесінде, екі заттың  не  сапасында не  атқаратын  қызметінде  жалпы 

ұқсастық  пайда  болады. Сол  ұқсастық  негізіне  сүйеніп,  адамдар  өзара  ұқсас  екі, я  

бірнеше  затты  бір  атаумен  атауға  мәжбүр  болады», – деп түсінік береді  [10,36]. 

             Әдетте  түлкі  құйрығын  біресе  оң жаққа, біресе сол жаққа  бұлаң еткізіп, айламен 

ауық-ауық жалт бұрылып, бағдарын жиі өзгерте  қашатыны белгілі. Сондайда оны  қуған 

тазының екпінін тежей  алмай басқа бағытқа  ағып өтетін кездері де болатыны аян  жәйт. 



125 

 

Көшпелі  заман  перзенті  Мұхит  та табиғат  аясынан бұрын қабылданған осы бейненің 

тұтас көрінісін  жадында қайта  жаңғыртып, абстрактілі ұғыммен салыстыра елестетіп әрі  

оларды шығармашылық қиялымен параллель етіп біріктіруі арқылы сезімінің 

психологиялық-эмоциональдық күйінішін пікір өзегі – «Үлкен айдай» атты шығармасында  

шебер аша білген. Бұл – Мұхит салдың өз аңдауы, өз ойлау қисыны  бойынша  өмір  

құбылысына  берген  бағасы.  
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ПРОФЕССОР ТЕМІРБЕК ҚОЖАКЕЕВТІҢ ҰСТАЗДЫҚ, 

БАСШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ХАҚЫНДА 

 

«Өмірдің өзегі – адамның өзі. Өмірді, өнерді жасайтын тағы да – адам. Әрине, бұл – 

соншалықты тың тұжырым да емес, уақыт көрігінде қорытылып, тіршілік толқынында 

суарылған қағида.  Талант иесін өмірдің, өнердің тұлғасымен тұтастыратын қасиет – еңбегі. 

Салалы, терең тамырлы бәйтеректер болады. Жер нәрін, табиғат құдіретін біз соған қарап 

сезінеміз. Солардың табиғатпен егіз тұтастығынан, қарапайым жарастығынан тіршілік 

тұрпатын танимыз» [1].  Белгілі түрколог ғалым,  көрнекті публицист, зерделі зерттеуші 

Асқар Егеубайдың осы бір ғибратты сөзі біз сөз еткелі отырған алып тұлға Т. Қожакеевке 

тура бағытталып айтылғандай. Олай дейтініміз, ғалымдықты ұстаздықпен тоғыстырып, 

сөзімен күллі журналистика қауымының жүрегінен жол тапқан, жүректе түйіскен қос 

арнаны шығармашылықпен ұштаған, сол арқылы еліне қаламгерлікпен қоса танылған 

Темірбек Қожакеевтің басшылық қызметі, адамгершілік қасиеті мен ұстаздық еткен сара 

жолы  бізге қашанда ғибратты. Абзал ағаны көзімізбен көріп, тағылымды дәрістерін 

тыңдамағанымызбен де, артына аманат етіп қалдырған мол мұра мен ғалым, ұлағатты ұстаз 

жайлы көзкөргендер айтар естеліктер қашанда жан дүниемізге азық. Бар саналы ғұмырын 

сарп етіп ұстаздыққа арнаған асқар тау иесінің қажырлы еңбегі бүгінгі біз секілді 

шәкірттерге үлкен өнеге болып қалмақ. 

Саналы ғұмырын шәкірт тәрбиелеп, ұзақ жылдар бойы республикамыздың баспасөзі 

мен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет атқаратын журналист кадрларын 
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дайындауға атсалысып, қарапайым оқытушылықтан ғылым докторы, профессор дәрежесіне 

көтерілген Т.Қожакеевтің басшылық қыры, білімі мен біліктілігі, өнермен өрнектелген 

өнегелі өмірі қай-қайсысмызды да қызықтырары айдан анық дүние. Журналистиканы 

өмірінің мәні етіп қалап алып, бар саналы ғұмырын аталмыш факультеттің қалыптасып, 

дамуы жолына арнаған ғалым-ұстаздың елеулі еңбегі жай ғана ғылыми жұмыстың ауқымы 

емес, докторлық еңбектерге жүк боларлықтай-ақ. 

Ағартушы ұстаздың тәлімгерлік келбеті 

Профессор Темірбек Қожакеев саналы өмірінің қырық жылын ұстаздыққа арнады. 

Жүрісі, тұрысы, сөйлеген сөзі ешкімге ұқсамайтын. Мінезі адуынды, айбынды еді. 

Шәкірттерін ұл, қыз деп бөле жармады. Бәріне талапты бірдей қойды. Талап болғанда 

қандай! Айтқанын орындатып, төзімділігіңді шыңдайтын. Оғаш, өрескелдікке жол 

бермейтін темірдей тәртібі тағы бар. Сырт көзге сонысымен де қатал көрінетін. 

Қарамағындағы ұстаздарға да талабы сол. Онысын қатігездік, зорлық деп түсінгендер де 

болды. Ондайлар сыртынан әрқалай саққа жүгіртіп, ғайбаттап жүрді. Өздерінің 

жалқаулықтарынан, бойкүйездіктерінен, енжарлықтарынан көрмеді. Тіптен, баз біреулері 

жел сөзге еліккені соншалық, оның түймедей пендешілігін түйедей етіп, зорайтқандарын 

қайтерсіз. Әйтсе де, оларға өмір мектебі, тағдыр жолдары ұстаз талабының орынды 

болғанын, шын досындай жылатып айтқанын мойындатты [2]. 

Ал, енді лекциясы ғаламат. Қожакеев сабаққа ешқашан кешікпейді. Лекциясын дәл 

уақытысында бастап кетеді. Темкеңнен кейін аудиторияға тірі жан аттап баспайды. Студент 

түгілі, оқытушылардың өзі де ол кісі сабақ жүргізіп жатқан аудиториядан алты метр аулақ 

жүреді. Әдетте залда тек шыбынның ызыңы ғана естіледі дейміз ғой мұндайда. Шыбынның 

өзі де ызыңдауға қатал деканымыздан қаймығатын секілді. Бірақ лекция басталысымен-ақ, 

оның мойнынан қаталдықтың қамыты алына бастайды. Ағайымыздың суық жүзіне сәуле 

жүгіреді. Түр-түсін құбылтып, өзі мысалға келтірген фельетонның кейіпкерлерінің кейпіне 

еніп, ойнақылана түскен кезде сенің де делебең қозып, жан дүниесі екіге жарылған ұстазды 

осының қайсысына телитініңді білмей, дал боласың. Әр сөзі шегедей. Айтпағын миыңа 

қадап тұрып түсіндіреді. Соның бәрін жазып алуға өте қолайлы етіп, қысқаша түйіндейді. 

Миғұла болмасаң, ұмытып қалуың немесе жаза басуың әсте мүмкін емес. Тек қана 

сорлайтындар – сабаққа келмей қалғандар. Темкеңнің лекциясын басқа біреуге өзіндей етіп 

ешкім де ұғынықты тілмен түсіндіріп бере алмайды. Сондықтан сабаққа кешікпей келіп, 

аудиторияға ертерек еніп алғанның бәрі қанаттанып һәм қанағаттанып шығады. Тек 

лекцияның соңына қарай ұстазымыздың өңі өзгеріп, қайырымды қазақтан қайтадан діні 

қатты деканға айналатыны жаман-ақ. Жаңа ғана күлкі жүгірген жүзінде лезде жасын ойнап 

сала береді. Сабақ соңында атан түйеге жүк боларлықтай көп кітапты оқып, әрі конспект 

жазып келуге тапсырма береді. 

Келесі жолы сабақ сұраған кезде, жаныңды алардай шүйіледі. Кітаптың қайсысын 

оқып, қайсысын оқымағаныңды бірден біледі. Мұрныңның астынан міңгірлей бастасаң, 

«Сол кітаптың мұқабасының түсі қандай өзі?» - деп анықтап алады. Содан митыңдап 

отырасың. Басқа оқытушылар секілді алдауға көнбейді, конспектіңді бар өнеріңді салып, 

өрнектеп тұрып жазсаң да, ұнамаса,  «Мынаның ішінде түк жоқ қой», - деп лақтырып 

жібереді [3]. 

Профессор оқытушылық қызметімен қатар ғалымдық жолды да қатар алып жүрді. 

ҚазМУ-да мұғалім болып жүрген тұста 1961 жылы кандидаттық, 1970 жылы докторлық 

диссертациясын қорғайды. Ғалым төрт бағытта ғылыми зерттеулер жүргізген: қазақ 

сатирасы мен юморының тарихы және теориясы; Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері  Қазақ 

журналистикасының тарихы және теориясы; 30 жылдардағы ірі мемлекеттік ағартушылар, 

жазушылар, журналистердің творчестволық мұралары; Қазақ сатирасы мен юмор теориясы 

жайында ғылыми мектеп құрды және Қазақстан жазушылар одағы жанындағы сатириктер 

ассоциациясының президенті болды. 

30-дан аса монографияның, оқулықтар мен оқу құралдарының, 800-ден көп ғылыми 

танымал мақалалар, очерктер, әңгімелер, фельетондардың авторы атанған Қожакеев 



127 

 

ұстаздық қызметін сүйіп атқарды. Шәкірттеріне білім беруден жалықпады. Болашақтың 

тізгінін ұстайтын төртінші билік иелерін даярлауға өз үлесін қосты. Абай айтпақшы, 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға»,- деп бар ынта-жігерін университетке 

жұмсады. Өмірінің соңына дейін ҚазМУ-дің қабырғасында жүріп, еңбек етті. Журфакта 

оқыған студенттер Қожакеевті қаталдығына қарамастан жақсы көрді. Ол бойды аулақ 

салып, жеккөрініштілік сезімін туғызатындай тұлға емес еді. Қанша айқайласа да, сенің 

көңіліңе дақ қалдырмайтын [3, 12 б]. 

Қожакеевтің лекциясын тыңдап, одан дәріс алған қаншама ата-ағаларымыз қазіргі 

таңда бір-бір БАҚ тізгінін ұстап отыр десек артық айтқандық болмас. Солардың қатарында 

сол киелі қара шаңырағымызда сабақ беріп жүрген ұстаздарымыз баршылық. Қожакеевтің 

дәрісін тыңдаған кісіден дәріс алу әрбір журналистика факультетінің шәкірті үшін үлкен  

белес. 

ҚазҰУ-дың доценті, журналистика факультетінің оқытушысы Қосылған Әбжанов: 

«Біз Тұрсын Жұртбай, Несіпбек Айтұлы, Жүрсін Ерман қатар оқыдық. Арамызда бір ұйғыр 

жігіт болатын. Бірде сол курстамыз М.Розыбаев Қожакеевтің лекциясына кешігіп қалды. 

Есікті қағып кіруге рұқсат еді, оқытушы кіргізбеді. Қожакеевтің лекциясынан қалып қою 

деген біз үшін сұмдық болатын.  Оның айтқанындай етіп ешкім де ұғынықты етіп түсіндіре 

алмайтын. Соны қатты уайымдаған ол Қожакеев аудиторияға кіргізбеген соң, «Ағай олай 

болса лекцияңызды есіктің сыртында тұрып тыңдайыншы»,- деп бәрімізді аң-таң қылды. 

Өзінен кейін кешігіп келген студентті ешқашан кіргізбейтін профессор Розыбаевтың 

пысықтығы мен сөзіне тәнті болып, оған аудиторияға кіруіне рұқсатын берді. Қаншалықты 

қатал мінезді, қатаң тәртіпті ұстанса да адамгершілік тұрғыдан келгенде әрдайым кішіпейіл 

болатын. Осылай тосын іс-әрекет көрсетіп, елді елең еткізуімен де Қожакеев көптің 

құрметіне бөленеді», - дейді естелігінде. 

Ол туралы әр жылдарда біраз мақалалар жазылды. Академик Зейнолла Қабдолов 

оның бар болмысын «Мық шегеге» теңеген. Жазушы-журналист Дидахмет Әшімханұлы 

«Темірбектер көп, ал Қожакеев біреу», - деп «Түркістан» газетіне жазды. Жазушы Серік 

Әбдірайымов оны ақиреттік сапарға аттандырып тұрып: «...Кезінде Қожакеевтің 

қаталдығынан, қатаңдығынан тәлім-тәрбие алғандар бүгінде елге, ұлтқа елеулі жандар 

болды. Бірқатары оның ұстаздық жолын жалғастырса, бірқатары жазушы атанып, тамаша 

көркем туындыларымен атақ абыройға бөленді. Қожакеевтің сол кездердегі қатаң талабы 

мен қатал тәрбиесінің астарында «Адам бол!», «Азамат бол!», «Айтулы маман бол!» деген 

ізгіліктердің жатқанын кеш те болса түсінді. Ұстаздың шәкіртке деген шын жанашырлығы 

екенін сезінді. Қощ, аяулы ұстаз», - деп тебірене сөйлегені жұрттың есінде [2, 265 б]. 

Т.Қожакеевтің біліктілігі мен білімділігі, ұстаздық қыры мен адамгершілік 

құндылықтары жайлы небір майталмандар кітап жазып, өз өлеңдеріне арқау етті, мақалалар 

жариялап, естелік жазып қалдырды. Ғылыми атақтарын ұстаздығынан қол үзбей жүріп 

қорғаған ол республикаға танымал профессор атанды. Қожакеевтің осы ізгі қасиеттерін  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің 

деканы, филология ғылымдарының докторы, профессор Өмірхан Әбдиманұлы 

«Ұлттық университеттің ұлағатты ұстазы» атты мақаласында былай өрнектейді: «1983 

жылдың күзінде мен ҚазМУ-дың журналистика факультетіне оқытушы болып жұмысқа 

кірістім. Міне сол тұстан бастап сырттай атына қанық, Темірбек Қожакеевпен бірге қызмет 

істей бастадық. Темекеңді қарапайым адам ретінде, басшы ретінде, ұстаз-ғалым ретінде 

осынау жылдары жете танып, мінез-құлқын, қадір-қасиетін бір кісідей біле алдым десем, 

артық айтқандық емес. Темірбек Қожакеев кім деген сұраққа мен былайша жауап берген 

болар едім. Ол –ұлық Ұстаз, ғұлама Ғалым, әділдікке тақ тұратын Көшбасшы. 

Алдымен, Ұстаздығы жайлы көргендерім мен көкейге түйгендерімді, өзіндік 

байқауларымды ортаға салайын. Мен бұл кісіден шәкірт болып дәріс тыңдағын жан 

емеспін. Ал, әріптес болып қызмет істей бастаған тұста әдістемесінен үлгі алмақ үшін 

бірнеше сабағына қатысуға тура келді. Меніңше, ұстаз деген ұлы ұғымға сай болуы үшін, 

осы жолды мұрат тұтушының бойында бірін-бірі толықтырар үш қасиет тоғысуы шарт. 
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Біріншісі – білім, екіншісі – білік, үшіншісі кісілік. Міне, осы үшеуі бар жерде ұстаз бар, 

жоқ жерде жоқ. Темекең бойында осы үш қасиет біте қайнасып, бөлінбес бүтіндік 

құрайтын. Бірге жүріп, қатар еңбек еткен жылдарда біз бұған әбден көз жеткізгенбіз.  

“Ұстаз деген өз уақытын аямау, өзгенің жанын аялау” деген қанатты сөз – Темірбек 

ұстаздың жанымен рухани үндестік тапқан ұғым. Ол кісі шәкірттерге сабақ өткізген 

сәттерде өзгеше бір рахат күй кешетін. Жүзі нұрланып, көзі оттай жайнап, жаны жадырап, 

шабытты шаққа еніп, дүниені ұмытып кететін. Дәріс оқыған уақытта ол кісі өзгеше әлемде 

жүруші еді. Ондай бақытты сәт кез келгенге бұйыра бермейді. 

Иә, Темекең өз саласының білгірі, өз ісінің маманы болатын. Ұстаз қашанда әділет туын 

жоғары ұстауға тырысатын. Сондықтан да адамдықтың ақ туы алдында ол кісінің ары таза. 

Темірбек Қожакеев – шәкірт жанының тамыршысындай, шын мәніндегі ұлық ұстаз деген 

ұғымға сай тұлға» [4]. 

Профессор Т.Қожакеевтің журналистика факультетіндегі басшылық 

қызметінің ерекшелік сипаты 

1970-1987 жылдар аралығында сыйластығы жарасқан журналистика факультетін 

күллі қазақ жұртына аты мәшһүр ғалым Темірбек Қожакеев басқаратын. Мінезі қатал, түсі 

суық. Отырысы мығым. Тура құрыштан құйып қойған секілді. Тәртіп бұзғандардың аяғын 

қия бастырмайды. Мәмілеге келмейді. Шорт кеседі. Онысына өмірі өкінбейді.  

«Темірбек Қожакеев келе жатыр!» - десе, сыра ішіп, шалқып тұрған журфактың 

балалары мастығынан айығып сала береді. «Ол жатақханаға келе жатыр!» - дегенді естісе, 

сонда тұратын ұл-қыздың бойынан жеңіл діріл жүгіріп өтеді. Талай қаламгерді бесігінде 

тербеген бесінші жатақхананың алдына келіп, машинасының жарығын түсіргенде, сол 

жарыққа арбалған қояндай жалп ете түскен шалабурыл жігіттерді көргенбіз. Қожакеев тілге 

келгенше оның сұсы да, мысы да сені кәдімгідей басып тұрады [3, 8 б].  

Қожакеевтің қатал мінезімен талай студенттер қорықса да, оларға жанашырлық 

танытудан тайынған емес. Оның былайғы жұрт аңғара бермейтін студенттерге әкелік 

қайырымы да бар еді. Жазықты бола тұра орнымен уәж айтсаң құлақ асып, райынан тез 

қайтатын. Сырт көзге қатал, сұсты көрінгенімен ішкі жан дүниесі мейірімге толы, әр 

нәрсеге болса да түсіністікпен қарайтын. Факультеттің әрбір студентін өз баласындай көріп, 

әрдайым көмек қолын созуға даяр тұратын. Бұл - оның адамгершілігінің белгісі.Оған мысал, 

сексенінші жылдары деканатқа құжаттарды жинап тапсырып жүрген кезінде Аманхан 

Әлімов студенттік билетін жоғалтып, деканға баруға бата алмай айналшықтап жүріп, 

тәуекелге бел буып, кеңсесіне бас сұғып жағдайды түсіндіргенде, оған жирене қарап басын 

шайқап тұрып: «Әй, Әлімов, бес жыл зарлатып едің, енді тап кетеріңде мені қақсатайын 

дедің бе?» - дейді оспақтай сөйлеп. Аманхан күмілжіп: «Аға, қалай айтсаңыз да кінәлімін. 

Кесемін десеңіз міне бас»,- деп, жүзін төмен салады. Қожакеев мырс етіп, мүсіркеген сыңай 

танытып, іргелес бөлмедегі хатшы қызға дауыстап: «Сәуле, мына пақыр кешірім сұрап тұр. 

Соңғысы болар кешірейік. Журналға мемлекеттік емтихан тапсыруға жіберілді деп жаз» [2, 

265 б]. 

Т. Қожакеевтің бір ерекшелігі, алдына келген студентті жазықты екенін түсінсін 

деген мақсатта біраз қинап, кейін кешіреді. Онысы, екінші ондай қателік қайталамасын 

дегені ғой.  

Жақсының да жауы бар. Жұрттың бәріне бірдей жаға беру мүмкін емес. Кез келген 

жанның қызмет бабында пендешілігі болады екен. Ондайдан Қожакеевті дін аман деу 

асылық. Бір Алладан басқаның бәрі қателеседі. Алайда, Қожакеевтің ашуының зілі жоқ, 

қайтымы тез еді. Оның осы бір  мінезін біле тұра бар біреулер 1985 жылдың соңында КПСС 

Орталық Комитетінің жанындағы Партиялық бақылау комиссиясына «домалақ» арыз 

жөнелткен. Қазақтың емі жоқ, тасада тұрып тас ататын әлеуметтік ауруы. 

Профессор Сәдуақас Темірбеков: «Қожакеев те ер екен. Анау-мынауға мойып, 

бордай езіле салатын жан еместігін жұртқа көрсетті. Бірде таңертең жұмысқа кетіп бара 

жатып, Достық даңғылының бойында онымен ұшырастым. Үстінде жеңіл спорттық киім. 

Шамасы көше бойлап көп жүрген болуы керек. Дөңгелек ашаң жүзі аздап тершігіп, бусанып 
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тұр. Ішім жылып қалды. Өңінде қан ойнап, езу тартып амандасты. «Темеке, шырайыңды 

көріп, көңілім толды. Сізден басқа біреу болса, көрген құқайынан жүнжіп кетер ме еді, әлде 

қайтер еді?» - дедім көкейге келген ойымды жасырмай. Ол мырс етті. «Сәке, мен неге 

мойимын? Кімнен қорқамын? Ұрлық-қарлығым жоқ. Олар мені бәрінен де жұрдай етіп, 

басынан жүгенін сыпырып, сауырын қамшы осқан аттай қаңғытып жібердік деп 

масаттанып жүр ғой. Жоқ! Іс мұнымен бітпейді. Күрестің көкесі әлі алда-а!» - Ол сұқ 

саусағын көкке шошайтты. Ширақ жүрісіне қарап тұрып тағы сүйсіндім» - дейді [2, 268 б]. 

Кез-келген қиын сәттерде, басына іс түскенде әрдайым сабыр етіп, төзімділікпен шешкен. 

Бұл – оның екінші ерекшелігі. 

Осындай оңайлықпен алдырмайтын қиыншылықтарға төтеп берген адам ғана өз 

еңбегінің жемісін көреді. Дер уақытында болмаса да өмір өзі дәлелдеп отырғандай маңдай 

термен, күреспен келген атақ-абырой түбінде еш кетпейді, айналып келіп иесін табады. 

Мұны айтып отырған себебіміз, кезінде бүкіл иісі қазақ халқына ауыр соққы болып тиіп, 

жарасы оңайлықпен жазылмайтын дертке айналған атақты 1986 жылдың желтоқсан 

оқиғасы Темекеңді де сырт айналып өткен жоқ. Оған өзі басқарып отырған журналистика 

факультеті студенттерінің бойына ұлтшылдықты сіңіріп, кеңес үкіметінің жүргізіп отырған 

оң саясатына қарсы наразылық білдіріп, жастарды алаңға шығаруды ұйымдастырды деген, 

әбден ойластырылып, ізі жасырылған жала жабылды. Сөйтіп, факультет деканы, ғылым 

докторы, профессор бұрынғы еңбектері еленбей бір-ақ күнде қызметсіз, атақ абыройсыз 

қалды. Бірақ жүрегіне дақ түскенмен қайсар қаламгер уақытша қиындыққа мойынсұнып 

қайсыбіреулер сияқты сары уайымға салынған жоқ. Қайта бар күш-қайратын жинап, архив 

қазбалап, жазу столына отырды. Кейіннен соның жемісі ретінде Қазақстанның айтулы 

баспаларынан оның «Жас тілшілер серігі», «Жыл құстары», «Көк сеңгірлер» атты айтуы 

монографиялары жарыққа шықты [5]. 

Тәртібі темірдей қатты Темірбек Қожакеев өзінің еңбекқорлығының, 

сабырлылығының, адамгершілдігінің арқасында талай белестерді бағындырды. Басына 

қанша ауыртпалықтар түссе де, соған төтеп беріп асқан ақылдылығы мен терең 

төзімділігінің арқасында бәрін жеңіп шықты. 40 жылдан астам уақыт оқытушы болып, 16 

жылдай факультетіміздің көшбасшысы болып тұрғын Т.Қожакеев өмірден асқақ кеудесін 

ешкімге бастырмай, арына дақ түсірмей өтті.  

 «Ұстаз – шәкірт болашағының бағдаршамы. Шәкірт кеудесіндегі үміт отты жаға білген 

оқытушы ғана нағыз ұстаз. Қожакеев шәкірт бойындағы жылт еткен көмескі ұшқынды көре 

білетін тәлімгер»,- деп Ө.Әбдиманұлы айтпақшы, ол тек қана тәлімгер емес, сөзі мен ісін 

өзгеге өрнек еткен үлгілі басшы. Ұстаздық, басшылықпен қатар, ғалымдықты бірдей алып 

жүрген қазақ сатирасының дамуына өзіндік үлес қосқан алып тұлға. Ерен еңбегімен қазақ 

журналистикасы тарихында алтын әріптермен артына өшпестей із қалдырған асқар тау 

іспеттес. Әрбір сөзі, жүрісі, тұрысы, ісі, қалдырған мол мұрасы артынан ерген шәкірттері, 

біз, үшін үлгі-өнеге, қымбат қазына. Қазақ журналистикасы, қазақ руханияты бар  кезде 

Қожакеев есімі мен мұрасының ұмытылуы тіпті де мүмкін емес!  

__________________ 
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ПРОФЕССОР Т.ҚОЖАКЕЕВТІҢ “ҮРКІНШІЛІК” ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  

ТАРИХИ БОЛМЫС 

 

Темірбек Қожакеевті ғалым, ардақты ұстаз, сатирик, тағылымы мол басшы ретінде 

танимыз. Бірге қызметтес болған әрі шәкірті Өмірхан Әбдіманұлы:  “Темірбек Қожакеев 

кім деген сұраққа мен былайша жауап берген болар едім. Ол – ұлық Ұстаз, ғұлама Ғалым, 

әділдікке тақ тұратын Көшбасшы”,- деген еді.  Ұстазымыздың күні бүгінге дейін танылмай 

келе жатқан сан қилы қырлары бар. Т.Қожакеевтің “Үркіншілік” шығармасы қазақтың 

сонау нәубет жылдарындағы кешкен өмірі, тартқан азабы, әділетсіздіктің құрбаны болған 

кезеңді қамтиды.  Шығарма қазақтың бастан өткерген ашаршылығы, ауыр азапты күндерін 

нақ жеткізе білгендігімен көптеген тарихи шығармалардан ерекшеленеді.  

“Үркіншіліктің” желісі қазақтың нар тұлғасы Тұрар Рысқұлов және Ақкөз 

Қосанұлының өмірімен де астасып жатыр. Көтеріліске шыққан халық бірінші кезекте 

отарлауға дейінгі дәстүрлі басқару жүйелерін қалпына келтірді [1]. Хан мен кеңесшісі етіп 

уәзір тағайындауды алдыңғы кезекке қойды. Мерейлі Меркі елінің тарланы,халқы хан етіп 

көтерген қолбасшы Ақкөз Қосанұлының ерлігі, еліне деген сүйіспеншілігі мен өр мінезі 

жайлы баяндалады. Қазақ халқының “Ақтабан шұбырынды,алқакөл сұламадан” кейінгі ең 

қаһарлы, ең қанды қозғалыстарының бірі −1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс болды.  

Көтеріліске себеп болған патшаның 1916 жылғы 25 маусымындағы жарлығы бойынша 19 

бен 43 жастағы қара жұмысқа жарамды ер адамдарды алуға бұйрық берілгеннен басталды. 

Бір отбасының түтінін түтетіп, асыраушысы болған, бір үйдің ерке баласы болып отырған 

азаматтарды жаппай тізімдеп қара жұмысқа жегіп жатты. 1916 жылғы 25 маусымда патша 

жарлығы бойынша, 500 мың адамды Түркістан, Дала өлкесінен алу көзделді. Міржақып 

Дулатұлы: «Жұрт сендей соғылды, түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден айырылды»,- деген 

заман болды.  

  Т. Қожакеевтің “Үркіншілік” шығармасы қам көңіл қазақтың бастан өткерген азапты 

күндері мен бас көтерер азаматтарының қол бастаған ерліктері жөнінде жазылған.  

Шығарманың стилі ерекше, тілге жеңіл,жүрекке жақын.  Жазылу тәсілі мысқыл мен әжуа, 

ащы кекесін мен өзегін өртеген өксік,жүрек түкпіріндегі тарқатылған шер мен мұңнан туған 

мықты сатириктің тілімен жазылған. Әрбір сөзі екінші сөзбен қабысып,ұйқасып келіп, 

прозаның үлгісіне сай келеді. Жазушы оқырманына нәубет жылдардағы қиындықтарды 

қиынынан қиыстырып, Абай атамыз айтпақшы айналасын жұп-жұмыр ғып, оймақтай 

тарихи шығарма жазып қалдырған. «Сатира күштілер қаруы»  деп сатираның теоретигі 

Темірбек атамыздың өзі айтпақшы, тарихи шығарманы сатираның тілімен де жазуға 

болатындығын дәлелдеді. Жауынгер жанр арқылы қазақтың тарихында орын алған келеңсіз 

мәселелерді уытты,ащы сөздерімен семсер қылыштың жүзіменен түйрей білді. Мысалы 

қарайтын болсақ, «Уа, халайық, көріп отырсыздар,  дүниені мұнар басты, көңілден қуаныш 

қашты,әділетсіздік шектен асты,кеудеде ыза-кек тасты. “Басшылар әділ болса, ел тату 

болады” деуші еді, олар әділ емес, ала болды, жегені пара болды, мұнысын айтқан қара 

болды. Өйткені, қырғи,қаршыға орнына құзғын, құмай таққа қонды, сауысқан, қарға баққа 

қонды. Олар үстемдерді адам көрді, кедейлерді харам көрді. Сендерді өлімге айдап, қиянат 

найзасын сұғып отыр, бай мырзаларының жасын жасырып, тығып отыр» [1. 40б].  

Т. Қожакеевтің бұл жерде айтып отырғаны генерал-губернатор Куропаткиннің 

бұйрығында қара жұмыстан болыстық, ауылдық басқармалардың лауазымды адамдары, 

атақты адамдар, полициялық шенділер, имамдар, молдалар, есепшілер, дворяндар 

босатылды. Қара жұмысқа тек қарапайым кедейлер ғана жегілетін болды. Қанында намысы 

қайнаған қазақтың өр азаматтары мұндай кесімге келіспей, стихиялы түрде көтеріліске 

дайындалып жатты. Көтерілістің кеңесшісі, Аккөздің ақылшысы Тұрар Рысқұлов болды. 

Ол оқуын тастап Меркі еліне келгенде халық қарулы қақтығыстар ұйымдастарып, кішігірім 

көтерілістер дүмпу алып жатқан кезең еді. Бірақ аш-жалаңаш,қару-жарағы жоқ қазақ патша 

әскерімен қалай соғысады деген сұрақ елдің бас көтерер азаматтарын қатты алаңдатты.      

  Шығармада бұл тұс былай сипатталады:                                                           
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Ат арық, киім жыртық, өңкей сорлы,                                                                                 

Түкіріп таста енді ондайыңды                                                                                         

Ортаңда бір байың жоқ, кім қорғайды,                                                                       

Бекер босқа созбағын борбайыңды [1. 34б].  

  Шығарманың кейіпкерлері Тұрар Рысқұлов, Аккөз Қосанұлы, Досмайыл Меркі 

елінің айбынды азаматтары еді. Аккөз Қосанұлы атағы көпке мәлім ақын, жұртына сыйлы 

азамат еді. Патшаның адамдары Курапаткиннің құпия жарлығын орындау барысында 

қарапайым халықтан бұрын ел тыңдайтын, бетке ұстар азаматтарды аяғынан шалып, 

жарлықты ең алдымен сондай азаматтарға үгіт-насихат есебінде жүргізіп бастады. 

Жасырын саясаттың астарында қазақты басып-шаншу, тіпті қазақты түбірімен жою және 

орыстандыру деген үлкен мақсат тұрған еді. Қазақтардың арасынан сатқындар шығып, сол 

нәубет жылдары тек өз басы,малы мен жанын ойлағандықтан орыстардың қол жаулығына 

айналған заман болды. Қазақтың осы ұлт-азаттық қозғалысында жеңіске жете алмай 

бытырағандары, өз ішінен бүлінгендіктен болды делінеді. «Бірлік жоқ,бірауыздылық жоқ! 

Бұл жоқ жерде жеміс те жоқ,жеңіс те жоқ» [1. 60 б].  

Шығарманы оқи отырып  көп қазақтың жігіттері диірменші Митрофан Семеныч 

секілді бола алмады ма?-деген үлкен сұрақ туады. Қожаназар есімді бір қазақтың қара 

баласын өлімнен арашалап қалған орыс азаматының ерлігі мың адамды өлімнен 

құтқарғанмен тең. Себебі, біз үшін бір қазақтың баласының құны мың адаммен тең еді. “Қор 

болған қазағым! Көз жасы кеппеген,майдай соры кетпеген қайран елім” ,- деп налыған 

Темірбек Қожакеев шығармасында осылай дейді [1.63б]. Шығармадағы Бектен 

секілділердің қазаққа қазақ қас болған заманда басынан нені өткермеді қазағым. Бұл тұс 

былай делінеді: «Баскесер болысқа бір арам ой сап ете түсті. Мана шейіт болған адамдары 

үшін мыналарды қырғызып,өш алдырып,солдаттар мен кулактарды риза етейін,әрі патша 

ағзамға адалдығымды дәлелдейін. Сөйтіп ол бір рулы,бір басының пайдасы үшін 

құрбандыққа берді» [1.52б]. Бейжай отырған қазақты аяусыздан орысқа жақсы аттану үшін 

жайпап салды. Болашақ ана деп аямады, бала деп қарамай бәрін әп сетте ана өмірге 

аттандырды.  

Сол заманда “өз елінен шыққан жау жаман” дегендей қазаққа қазақ жау болған 

қазақтар аз болмады. Қолында қаруы жоқ,соғыс техникасын білмегендіктен қазақтар 

қырылып, дала қан сасыды. «Біраздан соң жазалаушы солдаттар “шегініп, жаудан жік 

ашыңдар,олармен зеңбірек арқылы сөйлесеміз” деген бұйрық алды. Солдаттар кейін қарай 

шапты. Мұны “қашты” деп түсінген сарбаздар жабыла қуды. Сәлден соң пулемет зарлап 

қоя берді. Оқ жаңбырдай жауды. Айналаны әр жерде өлік басты» [1. 56б]. Ұрыс техникасын 

білмейтін қазақтың жауынгерлері қынадай қырылып,қазақтардың отбасылары қара жа-

мылып,аңырап қалды. Қазақ ауылдарының ішінде орыстың орындаушы солдаттары күнде 

қарапайым халықты қырып, ойына келгенін салып жатты. Қожаназар есімді кейіпкердің 

өмірі міне соған дәлел. Орыстың қолына түссең, затың қазақ болғаны үшін өлім құшатын 

кезең болды.  

Ел қайда,туыс қайда,мұра қайда?                                                                          

Жансауға маған ешкім сұрамайды.                                                                               

Мыналар осы жерде атып кетсе,                                                                                   Еш 

адам бауырымдап жыламайды,-деген заман болды [1. 71б].  

Өлігі ит пен құсқа жем болып,әр жерде қазақтар туған жерге қош айтысып  та 

үлгермей,тілін кәлимәге келтірместен жатып өлім құшты. “Үркіншілік” деген сол 

замандағы қазақтың бұғып қалған қорқынышы,үріккендігі,жүріп-тұрудан қалғандығы, 

қазақтың басына келген қасіретті жылдарды Темірбек Қожакеев  осылай атаған. 

Шығармада бұл тұс былай сипатталады:                                       

Ел күңірене үріккенде                                                                                                

Гүлей көшіп жөнелдік.                                                

Он үйліміз бес үйді                                                                                                                            

Билей көшіп жөнелдік  [1.73б].   
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Үріккен қазақтар бас сауғалап әр жаққа бытырап қашып,тек ұрпағының  

амандығын тіледі. «Әркімнің-ақ көші әлгіндей тағдырға тап болды. Құмда шөлден мал да 

өлді. Ит пен сиыр ере алмай,елсіз дала,сайда өлді. “Жұт жеті ағайынды”деген рас екен. 

 Қуғыншылық, жоқшылық, алауыздық, аштық, сусыздық, суық, ауру−бәрі бірдей сай 

келді»,-дейді Т.Қожакеев. Шығарманың әсерлігі сондай 1916 жылдағы қазағымның бүкіл 

ғұмыры көзден сырғып өтті.  Осындай да елдің ішінде қолбасшылар  қол бастап елді аман 

сақтап қалу үшін күш жинап, қаруы мен жарақтарын, ұрыс техникасын әзірлеп патшаға 

қарсы шықты. Бірақ қаншама рет орыс патшалығынан жеңіліп, мыңдаған қазақтарды ұрыс 

даласында жоғалтты. Ақкөз Қосанұлының ақылы мол, еліне басу айта алатындығы ғана 

елдің тірегі бола алды. Осы ұлт азаттық көтерілісте қаншама күрес жүргізгенімен қазақ 

бәрібір қалың әскерлі патшаға қарсы тұра алмады.  

Мұның бірінші себебі, қазақтан сатқындар шықты,екіншіден ұрыс даласында 

жеңіске жететін ешбір жағдайы тамағы,қаруы болмады. Амал не соңында Ақкөз Қосанұлы 

айдалды, уәзірі Досмаил, Қыдырбай, Қосақбай, Аршынбай,  Иманбай, Тескенбайлар 

айдалып кетті. Осыдан кейін қарапайым әбден тозып біткен қазақтың басына осыншама 

уақыт берілмей қарсыласқаны үшін сойыл соғылды, дүре салынды, шоқпар сілтенді. Ақкөз 

Қосанұлы да жауыздардың қолынан өз елінен алшақ жерде қайтыс болды. Көтеріліс көсемі  

Ақкөз қанша жауызға қарсы болса да, жүректің әу түкпірінде мейірімділік оты 

жылтыңдайтын ол, былтыр ұрыс кезінде қолына түскен бірақ өзі босаттырып жіберген 

орыстардың бірі өлтірді.   

Шығарманың эпилогы былай басталады:  “Ауыл-дас” ауыздан қатар шығып, 

сұлулардың қос бұрымындай бір-біріне түйіспей, жарыса аққан осы екі өзеннің арасында 

Жетітөбе, Қарағау, Сарғау,  Шошқалы деген қоныстар бар. Олардан төменіректе Ақермен 

атты жалпақ жазық жатыр» делінеді, Ақермен төмпешігінің ұрпақ ауысқандықтан қадірі 

мен мәні кетті»,- дейді Т.Қожакеев. Бұрын Ақермен жазығында аузы-бастарын сипап, 

батырдың рухына топырақ алысып кететін еді. Бүгінде оны ел-жұрт ұмытқан, оны 

сыйлайтындар қалмаған, тіпті Ақкөз ақынды танитын бірде бір жан қалмаған. Тәуелсіздік  

деген тәтті сый қазақ үшін оңай берілмеді, қанға-қан, жанға-жан деп қара қазан,сары 

баланың қамы үшін еліміздің азаматтары болашақ ұрпағына тарту еткен үлкен сыйы. Ақкөз 

Қосанұлы секілді елінің мұңын мұңдаған,жоғын жоқтаған жанды ақ киізге көтеріп халқы 

хан сайлады.  Өз өмірі мен ұрпағының өмірін сеніп тапсырды. Бүгінде тарихты санамыздан 

мүлде шығарып,ақпараттық технология заманы адамды аздарды.  

  Ұлтымыздың қан қырғында көрмеген азабы жоқ екендігін санамыздан шығарып 

тәуелсіздік қаншама қазақтың өлімімен келгендігін есте шығармайық. “Үркіншілік” 

шығармасының болашақ ұрпақ мына біз жастар үшін маңызы зор. Себебі, ата-бабамыздың 

қан кешкен заманда қандай  жағдайға қарамастан, ұрпақ үшін тәуелсіздіктің тәтті дәмін 

таттырды. Бүгінде жоғары оқу орындарында білім алып,еліміздің болашағына үлес қосу 

әрбір жастың ата-баба алдындағы парызы. Қазақстан саясатта тұрақты,экономикасы 

өркендеген,түрлі ұлыстың өкілдерін өз үйіне айналдырған алып мемлекетке айналды. 

Соның бәрі сол нәубет жылдардағы ар мен намыстың арқасында келді. Қазақтың да құдайы 

бар шығар,себебі 1916 жылғы отарлау саясаты тұсында Ресейде 1917 жылы Ақпан төңкерісі 

мен Қазақ төңкерісі басталып кетті. Қорытындылай келе, “Үркіншілік” шығармасы қазақ 

үшін мәні мен маңызы зор тарихи шығарма. Тарихтың ащы көріністерінен тұратын 

шығарманы оқи отырып,жаның түршігеді. Қазаққа мұндай қиын кезеңдер қайталанбаса 

екен деген ойға қаласың. Өздері өлтірген өлікті маза ету, басып өте шығу бұл сорақы 

саясаттың бергі жағы ғана. Ал қазақты ата жауындай көрген Курапаткин халықты қынадай 

қырды,қолбасшыларды айдады. Елді аздырып,құдайдан бездірді. “Үркіншілік” шығармасы 

кезінде қол бастаған Ақкөз Қосановтың бейіті жерге жұтылып тегістеле түскен,оның ерлігі 

дәріптелмейді. Қазақ қарын тойғанда тарихын ұмытпаса екен,елінің елдігін жалау етіп 

көкке көтерген азаматтарын қадірлеп жүрсін дейді. 

 Бүгінде біз Алашорда азаматтарын, Ұлы Отан соғыс ардагерлерін жылына бір рет 

қана есімізге алып отырамыз. Осы арайлап атқан таңды тыныш ұйқымен қарсы алатын 
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болашақ ұрпақ бақытты. Сондықтан лажы болса, еліміздің елдігін асқақтатқан 

батырларымызды ұмыту елдігімізге сын. Елі үшін қан майданда жанын берген азаматтар 

бұдан да артық мақтау мен марапаттауларға лайық. Ел деп еңіреген, азаттықты аңсап, 

арманда кеткен арыстарды асыл арманы орындалды. Бұл қасиетті де қадірлі сыйды 

құрметтеу болашақ ұрпақ үшін азаматтық борышы.  “Күрессіз күнің қараң,алыспай азаттық 

жоқ” деп ұрандатқан Тұрар Рысқұлов, Ақкөз Қосанұлы мың жылда бір туатын азаматтар 

[1. 49б]. Тыныш заманда ғұмыр кешкен тәуелсіздік тарландарының еш арманы жоқ. Ел үшін 

алапат шайқаста қайтыс болған азаматтардың рухына мың да бір тағзым.  

___________________ 

1. Қожакеев Т. Үркіншілік. –Алматы,1996.  

2. Құнапина Қ. Қазақстан тарихы бойынша оқу-әдістемелік құрал. –Алматы, 2009.  
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ТЕМІРБЕК ҚОЖАКЕЕВ – ТЕОРЕТИК, ҒАЛЫМ 

 

 «Баспасөз – хабар бұлағы ғана емес, әрі сарқылмас білім бұлағы, жаңалық жаршысы 

ғана емес, әрі ілім, ғылым жаршысы». Бұл –журналистиканың майын тамызған, ыстығы мен 

суығына төзіп, шыңына жеткен ғалым, профессор Темірбек Қожакеевтің пікірі.  

    Журналистика саласына ат басын тіреген әрбір жас тілші айналасындағы нәрселерді 

біліп қана қоймай, оны ой елегінен өткізіп, саралап, өзегіңді өртер сұмдықты, қылыштай 

өткір шындықты жазамын деп келеді. Алайда жас тілші мұны қалай дұрыс жазудың қыр-

сырын білмейді. Осындайда жол сілтеген, «Жас тілшілердің серігі» бола білген жан Т. 

Қожакеев еді.  

    Профессор Т. Қожакеев: «Мақала жазу – творчестволық ізденісті, шеберлікті талап 

ететін проблема. Ең алдымен, жазбақ болған объекті, оқиға, фактілерді зерттеп, анық-

қанығына көз жеткізіңдер, оның мән- сырын, пайда-залалын ұғыңыздар. Терең білген, 

айқын түсінген нәрсе туралы ғана жақсы жазуға болады. Жазылатын болмыс-құбылыстың 

төңірегінде пікір айтуға, ұсыныс жасауға, тілек-талап қоюға талпыныңдар. Бұл үшін көп 

ойланып, көп толғанған жөн. Қажетті әдебиеттерді, материалдарды оқып, әлгі мәселе 

жөніндегі түсінік, ұғымды байытқан дұрыс. Егер жағымды факті, жақсы істер жайлы 

жазсаңдар, беріле, шаттана жазыңдар! Одан жолдас-жараның, кластасыңның табысына, 

көрсеткішіне шын қуанғаның, ықыласың сезіліп тұрсын. Басқаның үлгілі ісін көре білу, 

оған қуана білу – үлкен парасат, зор адамгершілік қасиет. Не жазсаңдар да фактіні атап, 

оқиғаны құр хабарлап қоймаңдар, оның сырын ашып, себебін түсіндіріңдер, салдарын 

айтыңдар. Егер ағаттық, ақаулық жөнінде жазсаңдар, оның не себепті орын алғанын, оны 

жою үшін не істеу қажеттігін түсіндіріңдер.  

    Тағы бір ескертер нәрсе: не туралы, қашан жазсаңдар да, өз үн, тілдеріңмен 

жазыңдар! Естіген, білгенді, оқығанды сол қалпында қайталай салу творчество адамының 

ісі емес. Әрбір пікірді өз ой електеріңнен өткізіп, өздеріңше айтсаңдар, материал әсерлі 

шығады», -дейді [1]. Осы кеңестерді әрбір журналист ескерсе, нағыз өз ісінің білгірі болар 

еді.  

   Білгір журналист, талантты тілші болу үшін әрбір жанрдың өзіндік ерекшелігін 

игеріп, оның теориялық, практикалық мәселелерін терең ұғыну шарт. Сонда ғана жазылған 

материал пәрменді, ықпалды болмақ. Т. Қожакеев журналистік  теориялық білім берудегі 

ғылыми еңбектерінде әр жанрдың өзіндік ерекшелігіне тоқталған. Мәселен, репортажға 

мынадай анықтама береді: «Репортаж дегеніміз – журналистің немесе тілшінің өзі көрген, 

өзі қатысқан маңызды оқиғаның қоғамдық мәнін көзге көрсете, елестете суреттеу арқылы 
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ашатын информациялық жанр. Оқиғаны елестету, көрсету, картина жасау – репортаждың 

басты белгісі» [1, 39б].  

  Ал, профессор Т. Амандосов репортаждың басқа жанрдан айырмашылығын былай 

түсіндірген: «Автор өз түйсігі арқылы өмір картиналарын дәлме-дәл күйінде баяндаса, 

оның баяндауы публицистикалық мәнермен әсерлі де әдемі келіп, болған оқиғаға автордың 

өзі қатысқаны шығарманың бүкіл өнебойынан сезіліп тұрса, бұл газеттің хабар 

жанрларының бір түрі – репортаж болады» [2]. Репортаж жанры туралы белгілі профессор 

М.Барманқұлов та анықтама берген: «Репортаж – оқиғаның басы қасында кісінің оқиға 

туралы өз әсерін жеткізетін, объективті, жедел шығарма» [3]. 

 Теоретик ғалымдар Т.Амандосов пен Т.Қожакеев баспасөздегі репортажға 

анықтама берсе, М.Барманқұлов баспасөздегі ғана емес, телевизиядағы және радиодағы 

репортаждардың әрқайсысын жеке сипаттаған. Бірақ репортаждың қай түрін алсақ та, 

оларға қойылатын талап ортақ.  

Профессор Т. Қожакеевтің пікірінше, репортажда ойдан шығарып, ойдан қосуға 

орын жоқ. Журналист оқиға сәттерін дәл беруге, болған қалпында суреттеуі қажет.  Т. 

Қожакеев репортаждың уақытқа тәуелділігін, жанр жеделдігі қате, кемшілік, 

бұрмалаушылық жіберуді ақтай алмайтынын айта келіп, журналистерге репортаж жазуда 

өте ұқыпты болып, шығармада өзіндік «менін» көрсету қажеттігін меңзейді. Тәжірибелі 

репортер ол үшін мен мендей бермей-ақ, оқиғаның басы қасында болғанын, бәрін өзі 

суреттеп отырғанын аңғарта алады.  

    Жанрлардың ішінде ең кең таралған түрі – сұхбат. Сұхбат жүргізу сырт көзге оңай 

болып көрінгенмен, оның да өзіндік қиыншылықтары бар. Жалпы сұхбат не үшін 

жүргізіледі?  Бұл жайында ғалым Т. Қожакеев былай дейді: «Интервьюдің мақсаты – 

қоғамдық маңызы зор бір мәселе, оқиға, тың бастама, қызықты құбылыс жөніндегі соған 

қатысы бар, өзі араласқан беделді де білікті адамдардың, мамандардың пікірімен 

жұртшылықты таныстыру» [4]. 

      Сұхбат алған кезде журналист өз респондентін жан-жақты зерттеп, ол туралы 

информацияға қанық болуы қажет. Сұхбатта сұрақ қою "қарапайымнан күрделіге" 

заңдылығы бойынша жүргізіледі. Т.Қожакеев әңгімелесуші қысылмай, ойын ашық жеткізуі 

үшін журналист әңгімені сыпайы, әдепті түрде жүргізе білуі керек дейді. «Журналист – 

тілші халыққа ең қажетті, олардың білгісі келіп отырған мәселелерді дәл ашатын, нақты да 

керекті жауап алуға болатын сұраулар қоюға тиіс»,- дейді Т.Қожакеев [1, 40б]. Ал, 

профессор М.Барманқұлов сұхбат алған кезде жауап берушінің типтерін ескеру қажеттігін 

айтады. Мәселен, жасқаншақ адам өз ойын дұрыс жеткізе алмаймын ба деп қорқады екен. 

Мылжың адам берілген сұрақтан ауытқып, мүлдем басқа нәрсеге көшіп кетеді. Бәстескіш 

адам сұхбатты, диалогты  өзі құрастырғысы келеді. Ал қорқақ адам көбіне саяси 

сұрақтардан қашады екен. Ең соңғысы өзіне сенімді адам. Мұндай адаммен жұмыс істеу 

журналиске жеңіл болады. Себебі ол берілген сұраққа нақты жауап қатады, ойы жинақы ісі 

тиянақты болады.  

     Жанрды білмеген журналист ештеңе жаза алмайды. Дүниеге тың шығарма әкелу 

үшін тілші жанрдың қыр-сырын жатқа біліп, меңгеруі қажет. Сол себепті де журналистика 

факультетінің студенттері 1-курстан 4-курсқа дейін баспасөз жанрларын саналарына 

сіңгенше оқиды. Темірбек Қожакеев осы тұста жас тілшілерге үлкен көмегін тигізді, 

журналистиканың теориялық саласында зор еңбек сіңірді. Жанр бір қалыпта қатып, 

ешқашан өзгермейтін дүние емес. Оның түрлері көбейіп, жаңаруы мүмкін немесе кейбіреуі 

ескіріп, қолданыстан шығуы мүмкін. Алайда, профессор Т. Қожакеев іргесін қалап кеткен, 

жүйеленген жанр түрлері әрдайым журналистердің негізге ала отырып жұмыс істейтін 

құралы болып қала бермек.  

  Т. Қожакеев –  алаш публицистикасында өзіндік қолтаңбасын қалыптастырған 

ғалым. Оның «Көк сеңгірлер», «Жыл құстары» сынды еңбектері сөзімізге дәлел. «Жыл 

құстары»  еңбегінде облыстық газеттердің қалыпту, даму жолы баяндалса, «Көк сеңгірлер» 

кітабында А.Байтұрсынұлы, Ж. Аймауытов, С. Қожанов, М. Әуезов сияқты Алаш 
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қайраткерлерінің өмірбаяны мен шығармашылығынан деректі мәліметтер берген.  

Тарих беттеріне үңілсек өткен өмір, асқан асуларымызда талай қиянатты айыптау 

мен заңсыздықтардың қаншама құрбандары болғанын өкінішпен еске аламыз. Т.Қожакеев 

сондай құрбандардың мұраларын қайта жаңғыртып, алапат кезеңдегі сол ақтаңдақты 

жоюға, бүгінгі ұрпақтың арманда аңырап кеткен аға ұрпақтың борышын, яғни тірілердің 

өлілер алдындағы азаматтық парызын ұмытпауы үшін осы шығарманы дүниеге әкелді. 

Кітаптың алғысөзінде зерттеуші Т.Қожакеев былай деп жазыпты: «Жиырмасыншы 

жылдардағы қазақ журналистикасының, қазақ публицистикасының ең еңселі өкілдерін, 

қазақ баспасөзінің аспанында ерекше жарқырай көрінген, асқақ биікке көтерілген, 

басқалардан шоқтығы тым жоғары тұрған қаламгерлерін балап, теңеп, бейнелеп «Көк 

сеңгірлер» деп атап отырмыз. Ж.Аймауытов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, 

Б.Майлин, І.Жансүгіров, Т.Рықұлов, С.Қожанов, О.Жандосов, А.Розыбақиев, Ғ.Тоғжанов, 

И.Тоқтыбаев сияқты ірі тұлғалар солай деп атауға тұрады» [5].  

   Теоретик Т. Қожакеев: «Публицистика нақты өмірден орын алып отырған мәнді 

оқиға-фактілер төңірегіндегі пікірді қозғап, сол туралы дұрыс ұғым қалыптастыруға ықпал 

жасайды. Яғни, публицистика – фактінің, нақты оқиғаның жанры», - дейді. Ол 

Ж.Аймауытовты «Сатира сардары» деп тауып, жанына жақын адам деп тапса керек. 

Ғалымның  айтуынша, өмір ауыртпалығы, тағдыр тауқыметі, басқа түскен қиындықтар 

адамның жан дүниесіне әсер етпей қоймайды. «Жан жарасы пенденің жүрегін тебірентіп 

оны не ақын етеді, не кеудесін кек кернеген, кесіп түсер  сатирик етеді. Жүсіпбектің де 

сықақшылдық қырын қалыптастырған - өмір қиыншылығы, тұрмыс тапшылығы, езілген 

етікшілік, жарымаған жалшылық», -дей келіп, қаламгердің сатиралық мұрасына талдау 

жасайды [5, 30б].  

Ж. Аймауытовтың қара қылды қақ жарар өткір сөздерінің басты ерекшелігін ғалым 

оның бәрі де қоғамдық шындықты, адамдық, моральдық салмақты проблемаларды 

қозғайтындығында деп баға берген. Сонымен қатар, Ж. Аймауытовтың шығармаларының 

жазылу стиліне тоқталған: «Зергер сөз иесі фельетондарының және бір ерекшелігі – олар 

жазылу стилі, үлгісі, бітім-пішімі жағынан түрге бай. Қаламгердің оқшау сөздері әңгіме, 

мақала, пьесса, өлең түрінде де жазыла береді. Мәселен, «Бір шешеннің сөзі» атты 

поэзиялық фельетонында жазушы жиылыстарда жарыс сөзден қалмайтын, бірақ оймақтай 

ой айтпайтын, не деп тұрғанын пенде түсінбейтін көк мылжың бөспелерді алға тартты: 

Жолдастар! м.м.м.м.м 

Жолдастар сендердің бүгінгі  

Жиылыстарыңды өзімше... 

Жүрегім бір түрлі неткен соң 

Айтпақшы мақсатым болған соң 

Бүйтіп сендердің не етіп 

Жатқандарыңды қарсы алып 

Құттықтамақшы боламын... [5, 37б].  

   Ғалым Ж. Аймауытовтың тек сатира сардарлығы жайында ғана емес, оның 

ұстаздығына, жастарға тәрбиешілігіне, балаларға қамқорлығына да тоқталып өткен.  

   Сонымен бірге, Ілияс Жансүгіровке  «Журналистика жүйрігі» деген атақ беріп, оның 

журналистік мұраларын қалың оқырманға таныстырса, Бейімбет Майлинді «Қалам 

майталманы» деп, оның шығармаларының ерекшеліктеріне тың баға береді.  

Темірбек Қожакеев – қазақ сатирасының жігін жіктеп, түсін түстеп шыққан тұлға, 

біртуар сатирик, қазақ сатирасының негізін қалаушы. Академик-жазушы Зейнолла 

Қабдолов Темірбек туралы тебірене жазған естелігінде былай дейді: «Қазақ 

университетінің филология, журналистика факультетінде қырқыншы, елуінші жылдары 

оқыған адамдар эстетикалық ілім жағынан өз қатарларынан оқ бойы озық тұратын 

мамандар… Неге десеңіз, олар әдеби білім жағынан Әуезов мектебінен шыққан адамдар. 

Дәл осы ұлы мектепте пісіп-жетілген менің талантты достарымның бірі – Темірбек 

Қожакеев!». 
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Ғалым қазақ сатирасының даму жолына арнап «Қазақ сатирасы» (1970), «Абай – 

сатирик» (1970), «Қазақ совет сатириктері» (1975), «Сатира және дәуір» (1976), «Бүгінгі 

қазақ сатирасының проблемалары» (1978), «Адам. Қоғам. Сатира» (1980), «Сатиралық 

жанрлар» (1983), «Сатира – күштілер қаруы» (1985), «Сатира негіздері» (1996) 

сияқты еңбектер жазды.  

Т. Қожакеевтің «Сатира негіздері» атты еңбегі үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөліміде 

сатираның жанрларына тоқталып өтсе, екінші бөлімінде Абай дәуіріндегі қазақ 

сатирасынан бастап жиырмасыншы ғасырдың басындағы сатираның ерекшеліктерін 

жазған. Ал үшінші бөлімінде қазақ сатирасының тарихы, яғни қалыптасу жолы мен дамуы 

жайлы айтылған. Ғалым: «Сатира терминінің шығу тарихын, этимологиясын әркім әртүрлі 

түсіндіреді. Кейбір ғалымдардың айтуынша, ежелгі гректер жүзім өсірушілердің, жүзім 

шарабын жасаушылардың құдайы– Дионистің ән салып, би билеп, күлдіріп, көңілдендіріп 

жүретін жол серіктерін «Saturos» деп атаған. «Сатира» атауы сол сөзден шыққан. Басқа 

зерттеушілердің пікірінше, бұл терминнің тарихы латынның «Satura» –«смесь»– аралас, әр 

нәрсенің қосындысы, «всякая всячина»– анау-мынау деген сөзінен басталады. Кейінірек 

ежелгі Рим әдебиетшілері сынап-мінеуші, әшкерелеуші сипаты бар шығармаларды «Satura» 

деп атаған.  

Қазір «сатира» атауы әр түрлі мағынада қолданыла береді. Біреулер оны әдебиеттің 

бір тегі деп түсінеді. 1941 жылы шыққан «Шетел сөздерінің сөздігінде»  былай делінген: 

«Сатира– болмыстың жағымсыз құбылыстарын ащы күлкіге айналдыратын көркем 

әдебиеттің бір тегі (род)»,- деп сатира жайлы әралуан пікірлерді айта келе оған мынадай 

анықтама береді: «Сатира – болмысқа эстетикалық қатысының өзіндік ерекшеліктері бар, 

өмір құбылыстарын зерттеу, бағалау,көрсетуде өзіндік әдіс-құралдары, өзіне тән табиғаты, 

сыр-сипаты бар дербес әдебиет тегі»  [6].  

  Профессор Т. Қожакеевтің сатира жайлы еңбектерін оқи отырып, аталмыш жанр 

жайлы білімің толығады. Сатира өз ішінен де бірнеше түрге, жанрға бөлінеді екен. Мәселен, 

сатираның көркем-публицистикалық жанры мен көркем-прозалық жанры бар. Көркем-

публицистикалық жанрға фельетон мен памфлет жатса, көркем-прозалық жанрына 

сатиралық әңгіме, сатиралық роман, юморлық әңгіме жатады. Қожакеев Абай дәуіріне 

дейін де қазақ даласында сатира жанрының болғандығын айтады. Сол кездегі сатира 

аңлақтары ретінде ол Дулат Бабатайұлы мен Сүйінбай Аронұлын атаған.  

«Әрбір халықтың жан дүниесі оның ән-жырынан ғана көрінбейді, күлкі- сықақ, әзіл-

оспағынан да көрінеді. Белгілі бір халықтың сатира, юморында оның бүкіл тарихи, күрес 

жолы, әр дәуірдегі көңіл-күйі көрініс табады. Күш-қуаты мол, болашағына сенімі берік, 

бірақ теңсіздік пен әділетсіздікке қару алып қарсы  тұруға әлі шамасы келмеген кезде халық 

езушілерге қарсы күлкі-сықақ арқылы күрескен» [6, 452 б]. Расында қазақ халқы – үстем 

тап өкілерінің талай қатал езгісін, әділетсіздігін көрген халық. Ел арасынан әр дәуірде 

халқының ауыр халін көріп ашынатын  Т. Қожакеевтей біртуар талант иесі шығып отырған. 

Ол әзілмен, сықақпен қара қылды қақ жара отырып, шындықты айта білген.   Т.Қожакеев – 

сатираның пайда болу, қалыптасу, даму кезеңін зерттеуші, оның теориясын жасаушы 

бірден бір ғалым.  Оның ғалымдығы жайлы факультетіміздің деканы Ө.Әбдиманұлы былай 

дейді: «Темекеңнің ғұлама ғалымдығының куәсі – оның том-том зерттеу еңбектері мен оқу 

құралдары, оқулықтары. Шын ғалымның шынайы ізденімпаз екендігі әдебиет пен 

журналистикадағы тың тақырыпқа түрен салып, өзі тапқан сүрлеуін даңғылға 

айналдыруында. Ғылымдағы Темекең “бақшасының жемісі” талай ұрпаққа нәр болары 

анық. Ол – терең ізденіспен келген маңдай тер мен адал еңбектің жемісі. Сондықтан оның 

ғұмыры ұзақ. Темекең ізденісінің ерекшелігі – тақырыпты тек бетінен қалқымай, 

тұңғиықтан тартып, қопара жазатындықтан зерттеудегі қисындық, қағидалық 

тұғырнамасының тамыры тереңде болып келуі. Сондықтан да ғұлама ғалым еңбектері 

сатирадай сан сырлы құбылыстың  құпиялы қырын ашып, жанрларының жігін 

ажыратып,  оның рухани өміріміздегі орнын айқындап беруімен қымбат. Талғамы биік, 

танымы терең Темекеңдей зерттеушінің бұл еңбектері болашақта әдебиеттанудың сатираға 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%E2%80%93_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%E2%80%93_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D3%99%D1%83%D1%96%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%AF%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D2%AF%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%96_%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC._%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC._%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%E2%80%93_%D0%BA%D2%AF%D1%88%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA
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қарасты қырын қарастырамын дейтін талай жас талаптың ғылым жолындағы адастырмас 

темірқазығына айналары хақ “Ғалымның хаты өлмейді” деген қанатты сөздің мәні осында 

жатса керек-ті» [7].  

Ал, қазақ әдебиеттану ғылымының қазіргі кездегі ірі өкілдерінің бірі Р. Нұрғалиев 

болса, өзінің «Кең тынысты барлау» деген мақаласында: «Біздің әдебиеттану ғылымында 

сатира мен юморды зерттеп, кешегісі мен бүгінгісіне барлау жасап, ертеңгісіне көз жүгіртіп 

отырған ғалымдарымыз тым аз, тіпті жоқтың қасы. Қазақ совет әдебиетіндегі осы жанрдың 

қалыптаса бастауынан бері қамқоршысы болып, сатира мен юмордың қашан да басы – 

қасынан табылып, жүрген жанашыр ғалымымыз – филология ғылымдарының докторы, 

профессор Т.Қожакеев»,-деп жазды. Профессор Темірбек Қожакеев пайғамбар жасына 

жеткенше қалам тербеп, кейінгі ұрпаққа азық болар құнды еңбектерін жазып кеткен. 

Ғалымның мұраларын ұмыт қылмай, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыру – біздің парызымыз.  

___________________ 
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АБАЙДЫҢ «ЕСКЕНДІР» ПОЭМАСЫН АУДАРМА ІСІ БӨЛІМІНІҢ 

СТУДЕНТТЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ 

 

Қазіргі кезде жоғары оқу орындарында болсын, мектептерде де болсын көркем 

шығарманы талдаудың әр түрлі әдістері қолданылып жүр. Сабақты кәсіби-жағдаяттық 

ойын әдісі,  кері байланысқа құрылған әдістері, проблемалық жағдаяттар әдістері, дебат 

түрінде, ғылыми конференция түрінде, жобалық әдіс жолымен, интегралды сабақ, кейс 

стади, интерактивті әдістері сияқты түрлерімен бірге аударма ісі бөлімінің студенттерімен 

жұмыс кезінде салыстырмалы  талдау әдісінің де маңызы зор.  

Cалыстырмалы талдау әдісі Аристотельдің еңбектерінде қолданылғаны белгілі. Әл-

Фараби зерттеулерінде құбылыстарды салыстырмалы зерттеу әдісі жаңа ғылыми деңгейде 

көтерілді. Ғұламаның зерттеулерінде салыстырмалы талдау бірде ұстаным, бірде тәсіл, 

бірде жетілген әдіс түрінде қолданылды. [1, 5] 

Ең алдымен студенттерді Абай шығармашалығымен таныстырып, жалпы  

«Ескендір», «Масғұт», «Әзім» поэмаларына шолу жасау керек.  Студенттерге поэма 

жанрын әдебиет теориясы тұрғысынан түсіндіру. «Ескендір» поэмасының көркемдік 

композициялық ерекшелігін, идеясын ашу, сюжеттік желісін талдау мақсатында 

Ескендірдің прототипі Александр Македонскийге тоқталу. Сонымен қатар, 

А.Македонскийді  жырлаған Шығыс классиктері (Фирдауси, Низами, Науаи), В.Агаданың 

«Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей» еңбегінде айтылған, орыс ақыны 

В.Жуковский, қазақ жазушысы С.Қасқабасовтар жазған мәліметтерді жинақтау керек. 

Табылған материалдарды қарап, Абайдың «Ескендір» поэмасындағы айырмашылықтар мен 

ұқсастықтарды салыстыра отырып студенттер қорытынды шығару керек. Сюжетінде 

ұқсастықтар кездескенімен, ақын өзінше жырлаған. Ақын поэмасын ойлы ақылдар, дана 

сөздермен аяқтайды. Аристотельдің поэмадағы рөлі. Ақын Аристотель арқылы нені 
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көрсетпекші болды? Автордың соңғы шумақтарында айтқан дана сөздерінің поэмаға 

қандай қатысы бар? - дегендей сұрақтар қойылып, студенттер білімі пысықталады. 

Поэманың тілі жеңіл, сюжетті зерттеу жүргізуге қызықты болғандықтан, студенттердің 

түсінуіне қиындық туғызбайды.  

Сабағымыздың екінші жартысында Абайдың «Ескендір» поэмасының басқа тілдерге 

аударылуына салыстырмалы талдау жасау болып табылады. Оқытушы студенттерге 

поэманың аудармасын салыстырмалы түрде талдату алдында, қай тілдерге, қай 

аудармашылар аударғаны жөнінде толық ақпарат береді. «Ескендір» поэмасы орыс тіліне 

екі рет, сонымен қатар ағылшын, француз тілдеріне аударылды. Студенттер қай кезде, қай 

аудармашы тікелей түпнұсқадан аударды ма, немесе  сатылай орыс тілі арқылы аударғаны 

туралы мәліметті игергеннен кейін, оқытушы таратып берген түпнұсқа мәтіні мен аударма 

мәтінін салыстырады. Пән оқытушысы слайд түрінде дайындап келген талдауынан 

поэманың бір шумағын үлгі ретінде талдап көрсеткені дұрыс. Студенттер түпнұсқа мен 

орыс тіліндегі нұсқаларын салыстырып қорытынды шығарғаннан кейін шетел тілдеріне 

аударылған нұсқаларына кіріседі. Студенттердің алдымен, поэманың идеясының, 

мазмұнының, автор стилінің толық өз қалпында жеткізілгенін салыстыруы керек. 

Сондықтан студенттің өзі түпнұсқа мазмұны мен идеясын жақсы меңгеруі қажет. 

Аударманың кейбір тұстарында  поэманың қысқартылған немесе аудармашы өз тарапынан 

қосқан тұстарыда кездесуі әбден мүмкін. Содан кейін поэманың ішінен көркемдеуші 

сөздерді табу керек. Метофора, эпитет, метонимия, теңеулердің орыс, ағылшын, француз 

тілдеріне қалай берілгенін зерттейді. Сабақ соңында  сұхбат жүргізу әдісін пайдалана 

отырып, әрбір студент поэманың сюжетіне, басқа тілдердегі аудармаларын салыстырғанда 

алған нәтижелерін қорытындылап, қысқаша өз пікірлерін айтулары қажет.  

 

Көмекші нұсқаулық: 

1. Түпнұсқаны асықпай, 2-3 рет оқып шық. Түсінбеген сөздеріңді белгілеп 

алып, түсіндірме сөздіктен қара. 

2. Поэма не жайында? Автордың айтпақ болған  идеясы?  

3. Автор стиліне мән бере отыра, қолданылған көркемдеуіш құралдарын 

іріктеп ал.  

4. Поэма басқа тілдерге аударылды ма? Қай аудармашылар аударғанын 

анықта.  

5. Түпнұсқа мәтіні мен  аударма мәтіндерден салыстыр. (поэманың 

мазмұны, автор стилі мен идеясы, қолданылған троптар, ырғақ пен 

интонация, эмоциясы шет тілдеріне аударылғанда қай деңгейде 

жеткізілгенін зерттеу керек) 

6. Поэманың жолма-жол аудармасын жаса. 

7. Түпнұсқа мен аударма мәтіндерін салыстырып болғаннан кейін өз 

пікіріңді айтып керекті тұстарына еркін талдап, түсіндір. 

8. Қалған аудиториядағы студенттер талдау жасап отырған студенттің 

шеберлігі немесе кемшілігі туралы өз пікірлерін дайындауы қажет. 

Студенттер Абайдың «Ескендір» поэмасының аудармасын салыстырмалы талдау жасаған 

кезде төмендегідей кесте түрінде ұсынуына да болады:  

 

№ Түпнұсқа Е.Винокур

ов 

аудармасы  

А.Глоба 

аудармасы  

О.Шартс 

аудармасы  

Ғ.Мұқанов 

аудармасы 

Көркемдеу

іш түрі 

Түсінік- 

Теме 

1 Ер 

көңілді 

 

Он был 

храбрец 

-           courage 

had Iskander                 

-  эпитет  
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 2 мақтан 

сүйгіш, 

қызғанша

қ адам 

екен 

Где 

честолюби

ю предел?! 

Мечтою о 

славе его 

жизнь была 

vain 

ambitious 

man 

et qui en etait 

fier, ambitieux 

et envieux  

( гордый, 

честолюбивы

й, 

завистливый) 

  эпитет  

 

 

 

 

3 Дарияны

ң суындай 

қандар 

ақты  

Он кровь 

людскую 

проливал 

много крови 

в моря и в 

реки он 

влил 

And flooded 

them with 

their own 

people's 

blood. (и 

затопил их 

кровью своих 

собственных 

людей) 

 

se noyerent 

dans un fleuve 

de sang 

(затопил в 

потоках 

крови) 

 

Теңеу  

\сравнение\ 

 

4 бодан, 

хакім 

- - - - Кірме сөз  Бодан -

бағыну, 

орыстың 

«поданный

» деген 

сөзінен 

шыққан. 

Хакім- 

арапша 

ғалым, 

оқымысты, 

данышпан 

деген 

мағынада. 

 

5 елсіз шөл попал туда, 

где нет 

дорог 

Бесплодных 

пустынь, 

голодных 

пустынь, 

безводных 

пустынь  

arid desert 

(засушливая 

пустыня) 

Desert 

immense  

( 

неизмеримая, 

громадная 

пустыня) 

Эпитет  

6 сар дала палящий 

песок  

- - - Эпитет  

7 сылдыр 

қаққан 

мөлдір 

бұлақ 

родник Родник A babbling 

brook 

(журчание 

ручья) 

Un ruisseau 

tres pur 

(очень 

чистый 

ручей) 

Эпитет  

8 таспадай 

бейне 

- там 

струится 

ручей  

Like water... 

(как вода…) 

qui, froid, 

coulait de sous 

la terre  

( холодная 

вода лилась с 

земли) 

теңеу  

\сравнение\ 
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9 кәпір көз  В безумье 

алчущий 

живет 

ненасытнос

ть глаз 

The greedy  

eyes 

(жадные 

глаза) 

- метафора  

1

0 

Қу сүйек Кость  кость  ordinary bone 

(обыкновенн

ый кость) 

loin (кость) эпитет  

1

1 
Қу өмір - жизнь 

кратка 

vanities of life  

(тщеславия 

жизни ) 

- метафора  

1

2 
тоймас 

көзің 

толар деп 

қайғы 

жеме   

для злобы 

ненасытных 

глаз 

ничем не 

насытит, 

кто алчен, 

свой глаз 

- yeux cupides 

(жадные 

глаза) 

метафора  

 

1.Ж.Дәдебаев «Әдеби компаративистика және көркем аударма».- Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. 

 

 

Ахметов М., 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің 1-курс студенті 

 

БАУЫРЖАН  МОМЫШҰЛЫ  АФОРИЗМДЕРІ 

 

           Елдік  пен  ерліктің киесіндей, батырлық  пен  батылдықтың  иесіндей, асылдық  пен  

жасындықтың  үлгісіндей  аты  аңызға  айналған  баһадүр  батыр  Бауыржан Момышұлы –

Тау тұлға.                                                                                                                                    

         Ол кісінің  өмір  жолы, сұрапыл  соғыс  жылдарындағы  жанқиярлық  ерлігі, өжеттігі  

мен  өрлігі, алғырлығы  мен  көрегендігі – біле білгенге  ұлы  тәрбие, үлкен  өнеге  мектебі.                                                                                                

Батыр  Баукең – алмас  қылыштай  өткір де  қайсар, дана да данышпан, шешен  әрі  ақын, 

«сөз  қадірін  өз  қадірі, өз  қадірі  ел  қадірі»  деп бағалаған  айбынды  азамат.                                                                                                                       

Осынау  дара  тұлғаның  бүкіл  саналы  ғұмыры, ғибратқа  толы  істері, жүріс-тұрысы, 

сөйлеген  сөздері, терең  мағыналы  ойлары  әркімнің  көкейінде.                                                                                                                                  

Б.Момышұлы – адамгершіліктің, азаматтықтың, патриоттықтың, имандылықтың  символы, 

көркем  бейнесі  іспетті.                                                                                                                                              

  Батыр атамыз  Б.Момышұлы жеке  басы  ойшылдығымен, отаншылдығымен, 

ұлтжандылығымен, қаһармандылығымен,  дарындылығымен,  жоғары  адамгершілік  

қасиеттерімен  елеулі. Баукең – әлем   халқының  ортақ  перзенті  дәрежесіне  дейін  

көтерілген  азамат.  

   Бауыржан   Момышұлы – соғысты   өз  көзімен  көрген  жазушы.  Ол – суреткер. Батыр  

Бауыржанның  айтар  ойы, жазар  тақырыбы – соғыс  шындығы. Ол  өз   шығармасының 

кейіпкері, өзінің  образдарымен  тұтасып  кеткен  тұлға. Барлық  оқиғалардың  бел  

ортасында  өзі  болғандықтан  автор  әнгімені  өз  атынан  айтады. Ол сырт  бақылаушы  

емес, белсенді  қатысушы.  

Бауыржан  Момышұлы  кім?                                                                                                                         

Бауыржан – патриот !                                                                                                                             

Бауыржан – қолбасшы !                                                                                                                           

Бауыржан – батыр!                                                                                                                                         

Бауыржан – қайраткер !                                                                                                                              

Бауыржан – жазушы !                                                                                                                              
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Бауыржан – педагог    !                                                                                                                                          

Бауыржан – аудармашы!                                                                                                                            

Бауыржан – ақын !  

    Қазақтың  Бауыржан  Момышұлындай  ұлы  перзентін  таныстырып  жату  артық. Ел 

оның ерлігін, жазған кітаптарын  біледі.  Оның  мірдің  оғындай  қанатты  сөздері  де  

халықтың  аузында  жүр.  Сөйтсе  де  сол  сөздерді  жүйелеп  беріп, жинақтаса, ол  жаңа  бір  

сипатқа  еніп,  халқымыздың  батыр  ұлының  абыздық  қырын  аша түседі.  

    Соғыста  207 рет  шабуылға  шығып, бірнеше  рет  жараланып  тірі  қалғаны,  өмір  

бойы  ешкімге бас  имей  тек  өз  ар-намысының  ғана  құлы  болғаны, халқының  қамын  

ойлап,  болашағы  үшін  күресіп  өткені, өмірдегі  өзі  арқалаған  ауыр  жүгін, қоғам  

алдындағы  өз парызын  терең  түсінгені – осының  бәрі  Баукең  шығарған қанатты  

сөздердің  қайнар  бұлағы.  Баукеңнің  нақыл  сөздеріне  айналған, оның  басынан  кешкен 

жайттары  ғана емес, өмірден  көріп  білгені, көкірек-көңіліне  түйгені, жүрегіне  ұялағаны, 

қоғамға, болашаққа  деген ой-пікірлері.   

   Ал бұл ойларды жинақтап, мақал – мәтел  деңгейіне  дейін көтеріп, болашаққа  өсиет  

ретінде  жазып  қалдыру – тек  Бауыржан  Момышұлы  сияқты талантты  тұлғаның  ғана  

қолынан  келетін іс.    

   Батырдың  өсиет  сөздерінің  көбі  Ұлы Отан  соғысы  кезінде орыс  тілінде жазылған, 

себебі бүкіл  Совет  Армиясының  командирлеріне  арналған.  Қазіргі  уақытта  бұл  өсиеттер  

екі  тілде де  қолданысқа  ие. Батырдың  артына  қалдырған  өсиет  сөздерін топтай келе, 

тақырып  жағынан  ауқымы  кең екендігіне  көз  жеткізуге болады «Елім» деп  еңірген ер 

ұлт, Отан, өмір, батылдық, тіл тағдыры, еңбек, оқу-білім т.б. тақырыптарда өзінің дара, дана 

ойын  жеткізуге тырысқан. Осы  өсиет  сөздерінің  ішінде  көбірек  қалам  тербегені 

қолбасшылық, сардарлық, әскери  борыш  жайында  жазылған  афоризмдері  екен. 

   Батырдың  өзі, сегіз қырлы  бір  сырлы «ел  деп  еңіреген  ер»  болғандықтан, бар  

білгенін,  бар тәжірибесін  өсиет  ретінде  артына  қалдырған.  Бұл  өсиеттердің  зор  

құндылығы  жан  тебірентетін  білгірлікте. Батыр тек  қана  еуропалық  және  ресейлік  

әскери  ғылыммен, әскери  өнерге  сүйенбейді,  өз ата-бабаларымыздың  жауынгерлік  

дәстүрлеріне арқа  тірейді. «Білек  бірді  жығады, ақыл-айла  мыңды  жығады»,  «Ер намысы 

– ел  намысы», «Ерді намыс, қоянды қамыс өлтіреді» секілді  аталарымыздың  ұшқыр  

сөздерін  Бауыржан  Момышұлы  орынды  пайдаланған. Сондықтан батырдың  өсиеттері  

қазақ  жауынгерлеріне  өте  жақын, ойларына  азық, бойларына  қуат  беріп  тұрады..  

    Қанатты  сөздер  жайдан-жай  тумайды  және  оны  айтып  қалдыру  кім болса                    

соның  қолынан  келе бермейді. Ол  үшін  ғұлама, терең ойшыл, үлкен  философ, ақынжанды  

және өз  басы  күнделікті  күйкілжің  өмірден  жоғары  тұратын ірі  тұлға  болуы  керек. 

Бәукең, міне, сондай  адам. Ол кісінің  нақылдары  сан алуан  тақырыпқа  арналған: соғыс  

және  бейбіт өмір, тәртіп пен  тәрбие, парыз бен қарыз, тіл мен әдебиет, салт пен  дәстүр, 

тағы  сол  сияқты  болып  жалғаса  береді.  «Намысты  нанға сатпа»,  «Ердің  туы – намыс». 

«Тізе бүгіп тірі жүргеннен, тұрып өлген артық», «Ұшқынсыз от тұтанбас»,  «Өзін  

сыйламаған  басқаны  сыйлауға  қабілетсіз»,  «Тәртіпке  бағынған  құл  болмайды,  тәртіпсіз 

ел  болмайды»,  «Тіл тазалығы  үшін  күрес  ешқашан  толастамақ  емес»  сөздері  жастың  

да, кәрінің  де  санасында  жатталған  ұлағатты  сөздер.  Тақырып  жағынан  топтап  келе,  

дана  бабамыздың  600-ден астам  афоризмдерін  тауып, топтадым.  

Бауыржан Момышұлы  афоризмдерінің  тақырыптары: 

1. Ар-намыс парыз, адалдық – 37 афоризм. 

«Алтын  басты  болсаң  да,  ардан  артық  емессің»,                                                    

«Адамзатқа өмірден ар қымбат, өлімнен  де ұят  күшті»,                                                      

«Әлемде  парыздан  артық  қуатты  қозғаушы  күш жоқ,  әрі  болмайды  да»,                       

«Ең ауыр  айып – сенімді  ақтамаушылық»,                                                                                   

«Намыс  туын  көтердік» .  

 

2. Батылдық  пен  қорқақтық – 26 афоризм 
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«Адамға  барлық  қасиет  тән. Абсолютті  батыр  да, абсолютті  қорқақ та жоқ»,  

«Батыр – батыр  емес, батырларды  бастаған  батыр »,                                                 

«Ержүректілік  пен  батылдық  жүректен  шығуға тиіс»,                                    

«Жалтақтардың  көбі  ақымақ,  әкімқұмар  келеді»,                                                          

«Күдік – қорқыныштың  бір  түрі».  

3. Әдіс-айла , ептілік – 9 афоризм  

«Алғырлық  ойдың  ішкі  мазмұнын  нұрландырып  тұрады»,                                               

«Әділсіздік – әлсіздік, ептілік те - ерлік »,                                                                                       

«Ебін  тапқан  іс  сәтті»,                                                                                                  

«Қайратыңа әдісіңді жолдас ет,  Әдісіңе  ақылыңды  жолдас  ет»,                           

«Ұшқырлық – батылдық  пен  ептілікті  ұштастыра  білу». 

4. Адам  жаны  - сыр  сандық – 48 афоризм 

«Адамның  көзқарасы  мен  түрі – жан  дүниесінің  рентгені »,                                                     

«Әр  адамның  мінезі – астындағы  тұлпары»,                                                                       

«Басқаны «жақсыға» білгенше. Өзіңді «орташаға» біл»,                                                          

«Жас  адамға  жүрек би»,                                                                                                 

«Мейірім  болмаса  сүйе де  алмайсың ». 

5. Өмір  күрес – 33 афоризм 

«Араласып  жүрген  абырой – өмірдің  ең шырын  рақаты»,                                                           

«Сен  жаудаң  қашсаң, өмір  сенен  қашады»,                                                                        

«Жауға  жаныңды  берсең де, сырыңды  бермегін»,                                                                           

«Кім  қорғана  алмаса, сол  өледі»,                                                                                           

«Мұратыңа жеткенше, дос-дұшпанға сыр берме» . 

6. Тәлім-тәрбие, тәртіп, шындық – 54 афоризм 

«Үлкенді  ізетте, кішіні  күзетке»,                                                                                             

«Әрбір  бұйрықтың орындалуы – бұлжымас шарт»,                                                       

«Батырлықтың  бастауы, балалық  шақта»,                                                                             

«Тәртіп- тән үшін, ынтымақ жан үшін керек»,                                                                       

«Ертексіз  өскен бала – рухани  мүгедек». 

7. Отан, ел-жұрт, атамекен, отбасы – 43 афоризм 

«Атамекен  жері үшін,                                                                                                                          

Қасиетті  ел  үшін,                                                                                                                          

Болмай  қалар кім батыр»!                                                                                                               

«Ана  үшін аянба – ант   ұрады,                                                                                                                         

Бала  үшін  аянба – бетің күйеді.                                                                                                      

Ел үшін  аянба – жігіттігіңе  сын», 

«Ер  өледі, ел қалады»,                                                                                                       

«Опасызда  Отан жоқ »,                                                                                                                        

«Сын  ерді  шыңдайды, қорқақты  қинайды». 

8. Ұлт, халық, ұлтжандылық – 22 афоризм 

«Ұлттық  мақтаныш – сол ұлттың  адамы үшін қасиетті әрі бұзылмас заң»,                                

«Ер  бақыты ел қолында, ел бақыты  ерлер  қолында»,                                                    

«Халықтың ізгі дәстүрі – біздің  ең асыл мұрамыз»,                                                                           

«Ерді  ел  үшін, жігітті  жұрт  үшін  мақта». 

9. Опасыздық,  бақталастық,  өсек-өтірік,  мансап құмарлық – 22 афоризм 

«Атақ-даңқ  барып  тұрған  ақымақ  болуға  итереді»,                                                           

«Басқалардың  тасының  өрге  домалауы, күш-қуатының, қайратының  артықтығы, 

содай-ақ, материалдық  игілігі – күншілдік  сезімін  тудырады »,                                            

«Ғасырлар  бойы  сеңі  бұзылмайтын  өтірік  болады. Бірақ  та  бәрібір  өтірік 

әшкерленеді»,                                                                                                                               

«Опасыздық – ойсыздық» , «Өтірік – зиян, кесір». 

10. Тіл  тағдыры – ел тағдыры – 28 афоризм 
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«Ақын  елдің  еркесі, батыр елдің  серкесі»,                                                                                   

«Ат  жүйрігі  айырады, тіл  жүйрігі  қайырады »,                                                                         

«Ана  тілін  сүймегендік, білмегендік, ұлт сезімін  жоя  отырып, ұлт  безерлік  

тудырады»,  «Тілсізді айуан  дейді»,  «Сөз  жүйесін  табады, мал  иесін табады».  

11. Ерлік  қайрат – жігер, сабырлық, тәуекел – 44 афориз                                     «Ерлік  

елеусіз  қалмасын», «Ерлікті  естен шығару – халық  қайғысы»,                             

«Ерлік- елдің  қасиеті, жүректілік – жігіттің  қасиеті»,                                                                    

«Қаһарлы  сөз  қамал  бұзады», «Көпсөздік – батырлық  емес, есерсоқтық». 

12. Өзім  туралы – 6 афоризм 

«Қадірін  білмеппіз  ғой  тірі кезде»,-                                                                                                       

Деп жылар  сорлы  қазақ  мен  өлгенде.                                                                                           

Ұрпақ  атар  сексен  мен  жүздігімді,                                                                                 

Тарихтың  түкпірінен  сөз  келгенде.  

 «Қара  қазақ  ұлымын,                                                                                                             

Жалпы жатқан  елдегі                                                                                                        

Бұқараның  бірімін»                                                                                                                                                                

«Маған деген  атақты                                                                                                                  

Міндет  етсең, өзің ал.                                                                                                                           

Әділдікке  бас  ұрып,                                                                                                                          

У  берсең  де  маған  бал. » 

13. Қолбасшылық, сардарлық, сарбаз, әскери борыш – 102 афоризм    «Армия – 

азаматтық  зор  мектеп»,                                                                                                                                                                 

«Айғаймен  ала  алмайсың, ақылмен, айламен  басқар »,                                                                    

«Бір жақтылық – офицердің  міні,  кемшілігі»,                                                                                

«Бұйрық – алғыр басшының  ой-арманы »,                                                                      

«Төзімділік – солдаттың  төтенше  қаруы». 

     14. Даналық – өмір мектебі – 41 афоризм                                                        

«Ақылды кісінің  сөзі де, өзі де  сүйкімді»,                                                                                             

«Білмей  тұрып  билік  айтудан  аулақ  болғын»,                                                                  

«Орынды  мысқыл – оқтан да өткір»,                                                                                              

«Ақыл  айтар  мезгілде                                                                                                                              

Мың  жасаған  шалдай  бол.                                                                                                                    

Мейірім  түсер  мезгілде                                                                                                                                                     

Ағарып  атқан  таңдай  бол»,                                                                                                        

«Сұлу  сөзге  құл  болма, зеректік  онда  көп  болмас». 

    15. Әділдік, адамгершілік – 41 афоризм                                                                             

       « Әділсіздік  ашу-ыза  туғызады», «Әділдікті  мойындау – адал  кісінің  ісі»,       

«Әділет  қашанда  жеңеді, ол кешіксе  де  келмей  қоймайды»,                                                         

«Шын  дос  сыртынан  мақтайды»,  «Мадақтау  мен  жазалауды  қадірін  кетіріп  

жөнсіз  қолданба». 

16. Соғыс, майдан, ұрыс, жеңіс – 35 афоризм                                                             

«Соғыстың  заңы өте қатал  заң»,                                                                                        

«Соғыс – өмір  мен өлім  арсындағы  қыл  көпір»,                                                               

«Соғыс – халықтың күш-қуатын,  ерлік-жігерін  сынайтын  ұлы  емтихан»,                         

«Жеңіс  солдаттың  жүрегінде,  халықтың  білегінде»,                                                          

«Жеңіске  тек  рухтың  күштілігімен  ғана  жетуге  болады». 

17. Еңбек, оқу-білім – 21 афоризм                                                            «Жастығымда  

еңбек  бер, қартайғанда  дәулет бер», «Кітап – әлемнің  азаматы», «Кез  келген  

кітаптың  басты  мақсаты - ағарту»,                                                                           

«Тәтті  жеміс  бұтақта, құттың  құтты  кітапта»,                                                         

«Жерге  тер  төгіп,  халыққа  қан  төгіп  қызмет  ет.». 
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18. Мысал  мақалдар – 7 афоризм                                                                              

«Бақаның  бағынан – сұнқардың  соры  артық»,  «Ит – ауыл  есігінің қоңырауы», 

«Атсыз  ер, қанатсыз  құспен  тең »,  «Қарғаны  баптағанмен  бүркіт  болмас»,        

«Қой  бастаған  арыстан  тобынан,  арыстан  бастаған  қой  тобы  артық». 

Бұл  өсиеттердің  түпкі  сыры: еліміздің, жеріміздің  аманшылығын,  бейбіт  өмірін  

көздейді. Осы  мақсатқа  жету  үшін  қауіпсіздікке  орынды  мағына  беріп,  тыныштықты  

сақтай  білу  керек. Ол  үшін    қорғанудың  ілім  және  өнер  дәстүрлерін  толық  білу  

керек. 

   ____________________ 

1.  «Аты аңызға айналған»  (Толғанай Т)- Алматы, 2010. 

2. «Қолбасшының  күнделігі- дневник командира». – Алматы, 2006. 

3.  «Қазақстан  сарбазы».,  9 шілде 2000. 

4. Мырза-Ғали Гүлмира. «Бауыржан  Момышұлы эпистолярлық  жанрда. 

5. Мұхамеджан К. «Б.Момышұлы  мен А.Бектің  творчествалық  байланысы». 

6. Қожағұлова  Қ.Қ. «Б.Момышұлы-әскери  жазушы  және  қолбасшы»». 

7. Уәкіл Ж. «Б.Момышұлы  жауынгерлік  парыз бен  адамдық  қасиеттер жайында». 

8. Рашитова Р.  «Ерді ел өсіреді». 

9. Құсаинова Р.М. «Аты аңызға айналған  халық батыры». 

10. Бимырзаев С.К. «Батыр туса ел ырысы». 

 

 

Мамырова К., 

                                                                 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің оқытушысы 

Бақашқызы А., 

                                                                 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

журналистика факультетінің оқытушысы 

 

РАДИОЖУРНАЛИСТИКА ТАРИХЫ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ  ЗЕРТТЕЛУІ 

 

 Қандай нәрсенің де әуелгі қалыптасу кезеңінде едәуір қиындықтарға кездесетіні 

заңды құбылыс. Қазақ радио-журналистикасының тарихы бойынша жазылған ғылыми 

еңбектер санаулы. Соның ішінде жете зерттелген ғылыми еңбек – ғалым Н.Омашевтің 

«Қазақ радиожурналистикасы»  кітабы. Қазақ радиосының тарихы қай кезеңде басталды? – 

деген сұраққа ғылыми тұжырымды жауапты осы кітаптан табамыз. Автор деректерге 

сүйене, «Александр фортындағы радиостанция жұмысын, М.Барманқұлов жазғандай, 1913 

жылы емес, одан сәл ертерек, яғни «СССР-дегі байланыстың дамуы» деген кітапта 

көрсетілгендей 1912 жылы басталған деген ұйғарымға келеміз», - деп көрсетеді.  

 Егеменді ел болуымыз, Одақтан шығып, Орда құруымыз бұқаралық ақпарат 

құралдары құрылымына өзгеріс әкелді. 1972 жылдан коммунистік идеологияның 

насихатшысы «Қазақ ССР теледидар және радио хабарларын тарату мемлекеттік комитеті» 

1991 жылы «Қазақстан мемлекеттік теледидар және радиохабарларын тарату компаниясы» 

болып қайта құрылды. 1994 жылдан бұл компания «Қазақстан теледидары мен радиосы» 

республикалық корпорациясы болып өзгерді.  

Құрылымдағы өзгеріс, журналистердің іріктелуімен қатар Шерхан Мұртаза 

төрағалық еткен тұстағы (1992-1994) дүниеге келген теледидардағы «Шарайна», 

«Шаңқайтүс», «Балбөбек», «Тайбурыл», радиодағы «Хан тәңірі», «Ұлар», «Неке қияр» т.б. 

қызықты хабарлармен бірге, Қазақ радиосында құрылған тұңғыш жарнама агенттігі 

«Тайқазан» өзгеріске ұшырады. Әсіресе, қазақша хабарлардың бағы жана бастағандай еді. 

Алайда кейін оның бәрі ұзаққа созылмады.  

Қазақ радиохабарларының алғашқы даму жылдарында соқпақсыз, соқтықпалы 

жолдардан өткені белгілі. Маман кадрлардың жетіспеушілігі, бұл саладағы тәжірибенің 
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жоқтығы, хабарлардың сапасыз болып шығуына әкеп соқтырған. «Ол кездегі 

материалдармен радиохабарлардың сапасыз туралы айтуға да тұрмайды, - деп еске алады 

Х.Хасенов, - өйткені қазақстанда радиожурналист кадрлар, техникалық қызметкерлер, 

режиссерлер болмады. Көзімен көргендердің естелігіне қарағанда мысалы, 

радиостанцияның бастығы бір мезгілде тілші де, редактор да, режиссер де, диктор да бір өзі 

болған». Дегенмен, радио жаңа құбылыс ретінде аталған қиындықтарға қарамай алғашқы 

жылдардан бастап-ақ тұрақты аудиторияны қамтып, хабарлардың пішіні, жанрлары, түрі 

жағынан дами бастады.  

Ақпарат құралдарының өзге түрлерімен салыстырғанда радиохабарының адам 

сезіміне әсер ету күшінің артықшылығы, құлақтан кіріп, санаға сіңіп қалатын айрықша 

ықпалдығы, әсіресе үгіт, насихат жүрзізу үшін миллиондардың аудиториясын игерудегі 

тиәмділігі еліміз басынан өткереген тарихи кезеңдердің барлығында радио іс жүзінде өзінің 

адамзат қоғамындағы ұйымдастырушылық, насихатшылық функцияларын абыроймен 

атқарып келді. 

Бір кездері өзінің тарихын 30-40 минут хабар беруден бастаған қазақ радиосы 

бүгіндері өркениетті елдер радиосымен терезесі тең келе жатыр ма? 

Бүгінгі қазақ радиосының тыныс-тіршілігінің бүкілдеп соққан тамырының негізі 

неде жатыр? Ол қандай идеологияны ұстанып отыр. Бағыты қайсы, мақсаты қандай? – деген 

сұрақтардың орынды жауап күтуі  заңды да.  

Осы төрткүл дүниеде қазақтай қуғын-сүргінге ұшыраған, өгейлікті көп көрген халық 

кемде-кем шығар. Содан да болар кем-кетігі, соны қалпына келтірер бағыттағы міндеттері 

де, проблемалары да көп. Сол көп проблемалардың бірі – бірлікті күшейту, ұлт болып ұю. 

«Бірлік жоқ жерде – тірлік жоқ» - деген екен Төле би. Сондықтан да қашаннан жүзге, жерге, 

руға, топқа бөлініп үйренген, бөлгізіп те үйреткен қазаққа осы бір дерттен арылу қажеттілігі 

өмірдің өзі де ұқтырып отыр. Ол үшін халықтың, ұлттың сана-сезіміне әсер ету арқылы оны 

жалпы ұлттық, бүкілхалықтық қызметке бағыттау керек. Бұл ретте ел тарихын, әдебиетін 

танып білуіне қамқорлық жасау осы қазақ радиосы қызметкерлерінің алдына қойған 

міндеттерінің бірі болып отыр.  

Шешуге тиісті ең басты түйіннің бірі – экономика мәселесі. «Экономикалық 

дамудың жоғары қарқынына қол жеткізу өз кезегінде саяси тұрақтылықпен 

тұрлаулылықты, қуатты әрі нысаналы реформаларды талап етеді. Ал бұл үшін Президенттің 

саясатын іске асыруға, ескінің қарсылығын еңсеруге, әрі күмәнданушыларды соңынан ерте 

білуге ұабілетті кәсіпқой, зерделі, батыл және отансүйгіш Үкімет қажет. 

Бұл жұмыста табысқа жету Қазақстан азаматтарының қолдауына байланысты. Ал 

мұндай қолдау адамдар істің оңалуға беталысы мен әділеттілікке көзі жеткен жағдайда ғана 

көрсетіледі»¹ Назарбаев өзінің «Қазақстан – 2030 » кітабында экономика туралы осындай 

пікір айтқан болатын.  

 Радиохабарлары адамның санасына, дүниетанымына, тұтас болмысына әсер етеді. 

Осы үш түрлі факторға негізделген хабар таратудың дүгиежүзіне танымал екі түрі бар: бірі 

– тыңдаушы нені қаласа, соның талғамына лайық хабар жасау; екіншісі – тыңдаушыға 

әдейілеп бағытталған, белгілі бір мақсатты көздеген, мыслы, қазіргі нарықтық қатынас 

немесе ұлттық идеяға байланысты жүйелі жүргізетін хабарлар.  

   Алғашқысы хабар таратудың дамыған елдердегі түрі. Толық тыңдаушы талғамына 

сай құрылатын хабарлар халықтың үлкен мәдениетәне, жоғары саналылығына, елдің 

нақтылығы кезеңіндегі саяси-әлеуметтік, экономикалық дамуына негізделген. Тыңдаушы 

талғамын, уақыт факторын ескере отырып, қоғамның идеялық бірлігін қалыптастыруға 

қызмет ететін құрал болу әр уақытта, әр кезеңдегң радионың парызы болып отыр.  

Бір кезде тәулігіне 30-40 минут қана хабар бере алатын қазақ радиосының бүгінгі 

мүмкіндіктері орасан. Бүгінгі республика радиоторабының жұмысын былай қойғанда, әр 

облыс орталықтарындағы радиотораптарының өзі орасан зор ұжымар ретінде қызметтер 

атқаруда. Тіпті, күніне 1-2 сағат қана эфирге шығатын аудандық радиотораптарының 

атқарып отырған қызметі де үлкен. Осындай зор мүмкіншіліктерге қолы жетіп отырған 
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қазақ радииосының тарихымен бірге жасасқан адамдарды атамай кетуге болмайды. Бұл 

жөнінде зерттеуші К.Кабылғазина атап өтеді Қазақ радиокомитетінің алғашқы төрағасы – 

Айтбай Хангелдин (жазушы), алғашқы қазақ радиогазетінің редакторы – Бейсенбай 

Кенжебаев (ғалым-ұстаз), алғашқы төрағаларының бірі – Құрманбек Сағындықов 

(журналист, орталық басылымдардың редакторы болған) секілді азаматтар қазақ 

радиосының дамуына зор үлес қосқандар¹. 

Қазақ радиосының 90-жылдарын зерттеу қиындық туғызып отыр. Зерттеуге дәл қазір 

кіріссеңіз мүмкін таспадан тыңдап қана үлгересіз. Ал ертеңгі күні қайраңда қалған 

балықтай боларыңыз сөзсіз. Себебі 90-жылдарыдың басынан бастап таспадағы хабар 

қағазға түсірілмейді. Таспадағы материал көшіріліп мотаждалады да сол күйінде әуе 

толқынынан өтеді. Мәнді де, сәнді хабар тыңдап үлгерсең санаң да сәулеленер. Әрбір 

ғылыми зерттеуші архивті айналып өтпейді. Дәл бүгінгі күннен ештеңе таба алмайсыз. 

Мұның бірнеше себебі бар деп түсінділері. 1) қағаз тапшылығы, 2) қаламақының жойылуы, 

3) тікелей эфирдің қолданылуы.  

Халықаралық хабар тарату ең алдымен саяси тұрпатқа ие болатыны белгілі. Ішкі 

радионың хабарларына қарағанда, шетел радиолары саяси жағынан өткір, өйткені ол 

сыртқы насихат құралы болып табылады. 

Халықаралық радиостанцияларының қызметін жандандыру ісі «қырғи-қабақ соғыс» 

кезеңіне сай келді. Өйткені сыртқы саяси насихаттың пәрменді құралы халықаралық 

радиохабарларында «жау бейнесі» жасалды. Халықаралық радиостанциялардың ішінде Би-

би-си орыс тілінде хабар таратуды соғыстан кейін, яғни 1946 жылы, ал «Америка дауысы» 

1947 жылы, «Неміс толқыны» мен «Азаттық» 1953 жылдан бастады. Бұл 

радиостанциялардың барлығы да «қырғи-қабақ соғыстың» перзенттері болып саналады.  

 «Азаттық» халықаралық болса, «Бай өлке» қазіргі кезең көңіл бөлініп жүрген 

аймақтық, жергілікті радиолардың санатына кіреді. Бұлардың басын біріктіріп тұрған ортақ 

нәрсе – әлемнің әр түкпірінен қазақша хабар тарататын 4 радиобекеттің қатарына 

қосылатындығы. Осыған орай ұлтымыздың тұтастық менталитетін сақтап қалудың жолы – 

қазақтың бәрін бір жерге жинап, бір шаңырақтың астына шоғырландыру емес, қай жерде 

тұтастығын, өзіне ғана тән тамаша ерекшеліктерін сақтау, қолданыс аясын кеңейтіп, 

байлығын толық пайдалану екендігіне көз жеткізіміз. Бұл туралы радио зерттеуші ғалым 

Р.Шәріпқызы көптеген дәлелдер келтіреді.  

Міне, біреуі Еуропадан, бірі Азиядан қазақша хабар тарататын екі радионы 

табыстыратын арна – ана тілі. Сол тілде тек сөйлеп қана қоймай, оны бұқаралық ақпарат 

саласында кәдеге жаратып, әлем тілдерінің қатарына шығаруы әрбір қазақ үшін қуаныш. 

«Азаттық» радиокорпорациясының негізін салған Ресей халықтарын азат ету 

Американ Комитеті 1951 жылы ақпанда Нью-Йоркте құрылған. Оның мақсаты – әлемдік 

орыс және ұлттық эмиграцияның азаттығын қорғауға, Ресейдің рухани мұрасын сақтауға 

және қолдауға көмек көрсету болды.  

   Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі жалпы деклорациясының 

19-шы бабында «әрбір адам сенім бостандығына ие болуға және оны емін-еркін білдіруге 

еркі бар. Оны хабарлар мен идеяларды қандай құралдармен болса да, мемлекеттік 

шекараларға қарамастан алу және іздестіру, тарату еркіндігі осы құқықтық кіреді» делінген. 

Сондықтан «Азаттықтың» шекара білмес ақпараттары Мюньхен студияларынан 

шартарапқа тікелей жетіп, әр жағдайдан сыр шертеді.  

«Азаттық» радиосының ақпараттар легі бағдарламадағы ең маңызды элемент болып 

табылады. Тыңдаушылар аудиториясы музыка тыңдап, көңіл көтеретін бағдарламаны 

қызықтау үшін емес, бар болғаны он минуттық хабарды білу үшін радиоға құлақ түреді. 

Көптеген берілімдер тек «соңғы хабар» үшін ғана емес, ұлтты мүдде үшін ақпараттық 

маңызға ие болады. Ішкі хабарларда «кеше», «бүгін», «ертең» деген сөздер оның 

оперативтілігі мен маңыздылығын күшейтсе, «Азаттық»  радиосы ұлт мүддесі үшін өмірлік 

мәнге ие мәселелерді хабарларына арқау етіп, оның қуатын арттыра түседі. Хабарларға 

үнемі ұлттық мазмұн береді, ақпаратқа патриоттық сипат, бояу қосып баяндайды. Әйтеуір 
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ақпараты беру үшін емес, тыңдаушының құлағында қалатын, көңілне жағатын мәнді сөз 

айту үшін еңбек етеді. Сондықтан аудиторияның қажетсініп отырған мәселесін қозғау, 

тыңдаушы күткен актуальды тақырыпқа бару әрбір бағдарламаның бұрыннан қалыптасқын 

тәжірибесіне байланысты туындайды. Профессор Н.Омашевтің бұл пікірі көкейге қонады. 

«Азаттық»  радиосы қазақ бөлімшесінің бір апталық хабарларын мазмұн жағынан мынадай 

қалыптасқан тақырыптарға бөлуге болады: Қазақ тарихы, қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ 

мәдениеті, Қазақстан шаруашылығы, Орта Азияның басқа республикалары, демократия, 

батыстық шаруашылық жүйе, жастар және әйелдерге қатысты мәселелер, мұсылмандар мен 

ислам діні. Осы тақырыптармен танысқан тыңдаушы одан қандай ақпарат алатындығын 

алдын-ала біліп, оның қызықушылығы артады.  

Қазақ халқының тарихында болып өткен, көп жағдайда өзіміз мән бермейтін, 

әйткенмен ұлтымыздың даму сатысында өзіндік орны бар оқиғалар «Азаттықтың» 

бағдарламасынан тыс қалмайды  

Бұл бағытта тыңнан түрен салған «Азаттық» радиосы болды. Сондай-ақ осы 

радиодан Мұстафа Шоқайдың қайтыс болнына 51 жыл толғаны да, қазақтың болашағы 

үшін жасаған оның еңбегін әлі де өз бағасын алмай отырғандығы айтылды. «Азаттықтың» 

негізгі мақсаты – халықтың көзін ашып, кімнің туыс, кімнің ағайын екенін таныту. 

Зерттеуші Р.Шәріпқызы «Азаттық»  радиосы жөнінде көп ізденіп, ғылыми түйіндер 

жасайды.  

Шетелдегі қандастарымыздың берген бір хабарында: «өткенге де, бізге де, 

болашаққа да керегі шындық! Қателесудің, қылмыстың шындығы емес, нағыз тағдырдың 

шындығы», - деген еді.  

1940 жылы Монғолияның ең шалғай батыс өлкесінде қазақтардың ұлттық аймағы 

дүниеге келді. Бай өлке аймағы – ана тілінде мектептері, балабақшалары, теарты, музейі, 

газет – журналдары, баспаханасы, радио-теледидары бар ірі мәдени орталық. Аймақ 

құрылғаннан кейін, 1941 жылы осындағы қазақ халқының рухани түлеуіне ықпал еткен 

тұңғыш газет – «Өркендеу» дүниеге келді.  

Моңғолияда радио байланыс құралы ретінде ғасырдың бас кезінде пайда болды. 

Арнаулы тапсырмамен Англиядан жасалған осы радиотелеграфтық таратқыш 1916 жылы 

автономиялық Монғолияның бақылауынп берілді де, 1921 жылғы халық революциясы 

жеңісінен кейін мемлекет қарауына көшті. 1929 жылы МХРП Орталық комитеті 

радиохабарын тарату саласында тұңғыш құжат болып саналатын қаулы қабылданды. 

«Халықтық Монғолия үшін радиоландыру ісі республикада мәдени құрылысқа ықпал 

ететін ағартушылық және саяси мәні бар мәселе» делінді бұл құжатта.  

 Радиохабарларын таратуды кеңінен өрістету нәтижесінде ел тұрғындары ішкі және 

сыртқы жағдайлармен, оқиғалармен дер кезінде танысып отырды. Радио үгіт пен насихат 

үшін тиімді құрал болып табылды. 

1956 жылдан бастап монғол радиостанциялары орыс, қытай және қазақ тілдерінде 

хабар бере бастады. Бұл Монғолия ақпараттық құралдары дамуының екінші кезеңі еді.  

Қазақ тілінде берілетін алғашқы хабардың уақыты 15 минут. Бұл кезде редакцияда 

қазақ тілінде хабар әзірлейтін қызметкердің арнаулы штаты болған емес, сондықтан оларды 

астанада оқитын қазақ студенттері дайындайтын да, эфирге шығаратын. Бұл 15 минут 

хабарда газеттерден алынған дайын ақпараттар оқылатын. Ел астанасы Улан-Батордан 

қазақ тілінде хабар берілуі үлкен тарихи оқиға еді. Өйткені бұл кезде әрбір аймақтың өз 

радиотораптары болды.  

Заман ағымына ілескен қазақ журналистерінің еңбегі нәтижесінде радиохабарлар 

редакциясы 1965 жыы Улан-Батордан Бай-өлкеге көшірілді. Ғалым Р.Шәріпқызы 

еңбектерінде осындай тарихи жайларды нақты келтіріп отырады.  

«Баян-Өлгейден сөйлеп тұрмыз» деп басталатын ең алғашқы хабар «Кеңес» күйімен 

ашылды. Жарты сағаттық бұл хабарда аймақтың үгіт-насихат ісінің хатшысы Соңғыбай 

жолдас сөз сөйлеп, аймақ жұртшылығын ана тілінде радиохабарларының берілуімен 
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құттықтап, радионың алда тұрған міндеттерін түсіндіреді. Хабардың соңы концертке 

ұласты. Хабардың пердесі «Телқоңыр» күйімен жабылды.  

Аймақ жеріндегі алғашқы хабарын бұл редакция осылай бастады.  Журналистер 

бөгденің сөйлеген сөзін өзінің ой-елегінен өткізіп, әсіресе тіл мәдениетін жетілдіру үшін 

үнемі ізденіп отырады. Өйткені жазу өнерінің негізгі құрамы да тіл, көркі де тіл. Тіл – 

қоғамдық ойдың көркем киімі. Хабардың тілі, үлкен-кішілігіне қарамай, әрі таза, әрі дәл, 

әрі өткір болуы қажет.  

Жалпы аймақ радиосының хабарлары еркін әңгіме құрылады. Анда-санда 

радиоочерк, радиокомпозиция, радиорепортаждар беріледі. Олар да үлкен мәселелерге, 

өзекті жайларды көтерген жиындарға арнайды. Кейбір материалдар арнаулы 

тапсырмалармен де жазылады. Олар көбінесе текст бойынша диктордың оқылуында 

беріледі. Аймақ радиосының хабарын көпшілікке таратушы-диктор.  

Ал «Азаттық» радиосы хабарды эфирден тікелей оқиды. Күнделікті хабарды бір 

қызметкер жүргізіп, өзінің талғамына қарай көркемдейді, материал дайындайды.  

«Бай-өлке» радиосы Монғолия радиохабарының құрамдас бөлігі ретінде дамып 

келеді. Өмір сүріп отырған мемлекеттен басқа ешкімге тәуелді емесаймақтық 

радмотыңдаушыларының мұң-мұқтажын, қажетін өтеп келе жатқан, сыннан өткен, бірден-

бір бұқаралық ақпарат құралы. 

Аса маңызды, алауатты хабарлар мен жаңалықтарды тыңдаушыға жеткізуде 

радиохабардың орны ерекше. Игілікті істерді жұртшылыққа жеткізуде радио – ақпарат 

негізгі орынға ие болып, зор міндет атқарады. Оларда сан-салалы, көп-қырлы өміріміздің 

барлық жағы қамтылады.  

 Басында «жеткеннің бағасын білу үшін өткенді еске түсір» дегенде азды-көпті 

болсын алғашқы үнтаспа ұранымен жұмыс істеп, іргемізді кеңейтіп, шаңырағын 

шайқалтпай арттағы келешек ұрпақ ұтарға жол салған аға журналистердің іздері осылай 

басталып, ұштасты. Алғашқы күннен-ақ олар өздеріне түскен барлық ауыртпашылықтарды 

білек сыбана көтеріп, қалың елді оң сапарға бастауға жаршы да,, дабылшы да, насихатшы 

да, ұйымдастырушы да деңгейінен көріне білді. Міне, өткенді білмей бүгінінің мәдени 

құбылысын түсінуге болмайтындығы осындайдан туады. Зерттеуші Е.Төкенов бұл 

жайында толғана жазады.  

Радиохабарларының өз тыңдармандарын табуда өзіндік аудитория жинауы 

радиохабарларының өз мәнінде, маңыздылығында.  

Радио – қашан да жақсы істердің жаршысы бола отырып, ұрпаққа өнегелі сөз 

таратып, тәрбие беруден таймаған ақпарат көзі екені ақиқат.  

Міне, ғалымдар Р.Сағымбеков, Н.Омашев, Е.Төкенов, Р.Шәріпқызы, К.Қабылғазина 

өз зерттеу кітаптарында радио тарихы, олардың хабарлары туралы жан-жақты ой-пікірлерін 

алға тартады. Зерттеушілер өз кітаптары арқылы радиожурналистика ғылымын толықтыра 

түскен.   

____________________ 
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Абайдың шығармашылық мұрасында қара сөздердің алатын орны зор. Абайдың қара 

сөздері – дүниенің тылсым құпияларынан шым-шымдап, шындық тартып, адам тіршілігінің 

сана салалы тәжірибесінен сыр түйгендей ғажап бір тағылымды ой-пікір әлемі. Әдебиет 

мамандары мен сыншылар қара сөздерді алғаш жарық көрген сәттен-ақ зерттей бастады. 

Сондай-ақ,  Қазақстанда тамыр жая бастаған гуманитарлық ғылымдардың өзге 

салаларының өкілдері де Абай жазбаларын өздеріне қарай икемдеп алуға ниет танытқаны 

түсінікті. Себебі, Абай мұрасында сол ғылымдардың қай-қайсысына да зерттеу нысаны 

боларлық ой кеніштері баршылық болатын. Әсіресе, философия, педагогика, психология, 

физиология, логика, этика, эстетика тұрғысынан қисын іздеген мамандар ұлттық ғылым 

салалары үшін Абайдан көптеген деректер таба алатын-ды. 

       Солардың барлығына ортақ бір сипат тек Абайға ғана тән терең ойлы даналық еді. 

Айтылған әрбір пікірінің берік дәйектілігі мен дәлелділігі. Көркем шығармаға тән 

тартымдылығы мен тіл оралымдылығы, оқырманымен ой бөлісіп сырласып, оның жан 

жүйесін баурап отыратын әсерлілігі өз алдына.  

        Бұл жөніндегі тоқтамды төрелікті Мұхтар Әуезов айтқан. «Жалпы алғанда, Абайдың 

осы қара сөз дейтін мұралары көркем прозаның өзіне бөлек, бір алуаны боп қалыптанады. 

Бұлар сюжетті шығармалар емес. Бұрынғы жазушылар қолданған естегі, мемуар да емес. 

Стиль, мазмұн жағынан алғанда, осы шығармалар – Абайдың өзі тапқан бір көркем сөздің 

түрі». 

       Абай өзінің сөздерімен қазақ әдебиетінің тарихында көркем прозаның алғашқы негізін 

қалаушылардың бірі болды. Ыбырай Алтынсариннің оқулық хрестоматиясындағы көркем 

әңгімелер, аңыз-ертегілер мен аудармалар қатарында қазақ даласының екінші бір өңірінен 

оқырмандарға ұсынылған прозалық шығармалар осы қара сөздер болатын. 

     Абай қара сөздерінің арғы төркініне үңілгенде, оқырман назарының Батысқа қарай 

аударылуы да түсінікті. Абайдың Батыс Еуропа әдебиетінен орыс ақындары арқылы 

Байрон, Гете, Шиллер, Мицкевич өлеңдерін аударғаны көпке аян. Олардың бергі жағында 

ақынның өз бетімен ізденіп Дарвин, Дрепер, Льюис, Спенсер, Спиноза сияқты 

ғалымдардың еңбектерімен таныс болғаны да белгілі. Сондай-ақ, Абайдың XVII ғасырдағы 

француз ойшылдары Ларошфуконың максималарын, Паскальдің ойларын, Лабрюйердің 

адам мінездері туралы нақылдарын, XVIIІ ғасырдағы француз ағартушылары Вольтердің, 

Монтескьенің философиялық роман, хикаяларына, көркем әңгімелеріне ерекше көңіл 

аударуы әбден ықтимал еді. Әсіресе, басты кейіпкеріне парсы әдебиетінің классигі Сағди 

ақынның атын беріп, оқиғаны араб жерінде өрбітетін Вольтердің «Задиг немесе тағдыр» 

атты хикаясы, оның философиялық ойларға негізделген әңгімелері, Монтескьенің «Фарсы 

хаттары» дейтін еңбегі Абайды қызықтырмауы мүмкін емес. Абай оларды Дрепер арқылы 

білмесе, кейінірек орыс тіліне аударылған нұсқаларынан танысуы әбден мүмкін.  

Тіпті Абай соларды оқып-білмеген күнде де, жалпы адам қоғамы, адамгершілік жоралары, 

әртүрлі өмір мәселелері төңірегіндегі өзге ел, өзге заман адамдарының ой толғауларындағы 

ортақ пікірлер, ортақ бағыттағы адам даналығының даму заңдылықтары қай зерттеушіні де 

елең еткізбей қоймады. 

       Абайға өз заманындағы ойшылдардан ең жақын тұрғаны орыс ғылымы мен әдебиетінің 

өкілдері екеніне ешкім шек келтірмейді. Мұхтар Әуезов бұл орайда қара сөздердің 

табиғатындағы өзгелермен ұқсастық туралы айта келіп, алдымен Лев Толстой туралы 

жазады. Орыс жазушысы оқта-текте қарауындағы шаруа адамдарын «Книга для чтения» 

дейтін топқа жинап алып, өзінің және басқа авторлардың шығармаларын оқып береді екен. 

Солардың төңірегінде әртүрлі әңгімелер өткізеді екен. Мұхтар Омарханұлы қара сөздерде 

кейбір мазмұн ұқсастығы жағынан Герценнің «Былое и думы» шығармасын да атайды. 

Абайдың қара сөздері – оның поэзиялық мұрасынан бөлек жатқан бөтен дүние емес, 

онымен тығыз байланысты, мән-мағына жағынан өрістес, ақын даналығының жаңа бір 

көрінісі дерлік туындылар. Кейбір сөздерде ілгеріректегі өлеңдерінде айтып кеткен 

ойларды пысықтап, кеңірек тарататын тұстары да кездеседі. Бұл жөнінде Мұхтар Әуезовтің 
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мынадай сөздері бар: «Абай өзінің өлең сөздерінің көптен-көбін заманындағы оқушы мен 

тыңдаушыларына үнемі түсінікті болмайтындай көреді. Онысы анығында солай да еді. Осы 

жайды ескеріп, Абай ендң қара сөзінде сол өлеңдерінде айтылатын ойларының бірталайын 

жаңа сөзбен таратады». 

      Абайдың қара сөздерін алғаш рет қарастырып, оның мағыналық-көркемдік 

ерекшеліктері туралы келелі ғылыми пікірлер айтқан да осы Мұхтар Әуезов еді. Өзінің 

монографиялық зерттеуінде ол қара сөздерді ақынның поэзиялық мұраларынан жеке 

тарауша етіп бөліп алып, оларды тақырыптарына, дереккөздеріне, тағы басқа 

ұқсастықтарына қарай жіктеп сөз қылады. Олардың жалпы жиынтығын қазақтың шығу 

тарихы жөніндегі очеркімен қоса қырық алты сөз деп санамалайды да, олардың ішінен 

көлемі шағын және кейініректе қайталауы бар жеті сөз бен мазмұн, тақырып жағынан 

оқшаулау тұратын төрт сөзді бөліп алып, жиыны он бір сөзді бір жүйеге жатқызады. Одан 

әрі «Абайдың анық қара сөз» атты мұрасына жататын отыз бес сөзін» (М.Ә.) шартты түрде 

он-он бес тақырыпқа бөліп, әрқайсысын қысқаша шолып өтеді. Солардың ішінен ел мінезі, 

ел билігі, тәрбие мәселесі, дін және мораль деген тақырыптарды ерекше атап өтеді. 

Абай өзінің және оқырманның алдына әртүрлі сауалдар қоя отырып, соның жауаптары 

арқылы қазақтың ақыл-санасына көлеңке түсіріп жүрген бірқатар келеңсіздіктердің бетін 

ашады. Бұл сөздерде Абай, М.Әуезов айтқандай, өзінің оқушыларымен әңгімелесіп, жүзбе-

жүз кездесудегі мәслихат, кеңес құрып отырған ойшыл ұстаз тәрізденеді. Кейде өзінің көз 

алдында отырғандай, тыңдаушысына сұрақтар береді. Өзі онымен жауаптасып, 

әңгімелескен кісі тәрізденіп отырады.  

       Абайдың қара сөздерін баспаға дайындауда шығарушылар алқасы Мүрсейіт 

қолжазбаларының 1905, 1907, 1910 жылғы нұсқаларын, сондай-ақ әр кездегі басылымдарды 

салыстырып, нақты  зерттеулер жүргізді. Бұл қолжазбаларда қара сөздердің жазылған 

жылдары көрсетілмеген. Басылымдарда әр сөздің жазылған жылын шығарушылар ешбір 

дерекке сүйенбей өздерінше қойған. Мүрсейіт қолжазбаларында рет санымен қырық бір 

сөз, ал қалғандары «Китаб тасдих», «Насихат», «Сократ хакімнің сөзі» деген 

тақырыптармен берілген. «Біраз сөз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» тарихи еңбегі 

1907 жылғы қолжазбада ғана бар. 1905 жылғы Мүрсейіт қолжазбасымен салыстырғанда, 

қара сөздердің рет саны әр кезде әрқалай өзгеріске ұшырағаны байқалады. 1907, 1910 

жылғы колжазбалардағы саны бірдей. Абай шығармаларының 1933 жылғы жинағында М. 

Әуезов қара сөздердің реттік санын мағынасына қарай өзінше жүйелеп орналастырған. 

Абайды публицист ретінде қарастырған ғалым-зерттеушілер көп емес. Негізінен ақынның 

қара сөздеріне тоқталып, солар жөніндегі пікірлері мен пайымдауларын білдірумен 

шектеледі. Мәселен, ғалым М.Фетисов «Национальное и жанровое своеобразие 

публицистики Абая Кунанбаева» деген мақаласында әңгімені «Абаю Кунанбаеву и по 

стилью цикл назидательных рассуждении под общим названием «Гаклия», деп әңгімені 

бірден қара сөздерден бастайды. Ол Абайдың публицистік сипатын ең алғашқылардың бірі 

болып ашып көрсетті. Әйткенмен, бұл ғалым Абайдың қоғамдық ой-пікірлерін білдіретін 

шығармаларына тек қара сөздерін ғана жатқызумен жаңсақтыққа ұрынғандай. Аталған 

зерттеушінің еңбегінде «Абай қара сөз жазбаса публицист болмас та еді» деген 

пайымдаулар бой көрсетеді. 

     Абайды публицист деп ең алғашқылардың бірі болып атап айтқан Қ. Бекқожин де өз 

зерттеуіне қара сөздерді өзек етеді: «Стиль, идеялық мазмұны жағынан алғанда Абайдың 

қара сөздері — нағыз публицистикалық шығарма».  

     Ал, ғалым Т.Қожакеев: «Абайдың «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Қартайдық, 

қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Байлар жүр жиған малын қорғалатып», «Көңілім қайтты 

достан да, дұшпаннан да», «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Менсінбеуші ем наданды», 

«Қайғы шығар ілімнен», «Қарашада өмір тұр», «Бойы бұлғаң» деген өлеңдерінде де ел 

ішінің бұзылуы, ондағы жікшілдік, баққұмарлық, алауыздық, өтірікшілік, өсекшілік, пайда 

іздеу ұрлық қылу, сұмдық-сұрқиялық істеу сияқты қасиетсіздіктерге қарғыс таңбасы 

басылған» дейді. Бұлар – қоғамға, оның мүшелеріне баға беретін, сын айтатын шығармалар. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D2%9B%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2
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Бұл пікірді сәл өзгертіп Мұхтар Әуезов те айтқан: «Абай өскенде, ортасынан асқанда осы 

сияқты тарихтық, қоғамдық қайшылықтарды терең аңғарып танып барып өседі… барлық 

ақыл ойын мынау ортаны мінеп, шенеп, нәрсіздік, құнсыздығын ашуға жұмсайды».  

       Абай бір-ақ күнде, тек қара сөздерін жаза бастаған сәттен бастап публицист болды 

деудің қисыны келмейді. Әлемдік өркениеттің қайнаған ортасынан тысқары қалған 

жартылай көшпелі елдің топырағында туған болашақ классиктің көзін тырнап ашқаннан 

көргені тіршілік үшін жаға жыртысқан айқастар еді. Оны таразылап, терісін-теріс, оңын оң 

деп обьективті баға беруге Абайдың ақылы тек орыс демократтарын оқығаннан кейін ғана 

жетті деу де ағаттық болар. Оның табиғи дарынын үстеуге қоғамдағы әр алуан 

қайшылықтар да белгілі дәрежеде ықпал жасағаны белгілі. Ислам әлемінің үлкен 

қайраткерлерінің бірі Әли ибн Әби Талиб «Мен өзімнің ұзақ өмірімнің барысында 

адамдардың туған әкелерінен гөрі өздері өмір сүрген заманға көбірек ұқсайтынын жиі 

байқадым» деген екен. Абайға, ең алдымен, заманы ықпал жасап, оны публицист етіп 

шығарды. Оған дәуірдің ызалы, ащы сөзін айтқызды. Абайдың философиялық 

көзқарастарын тек өзіне ғана тән ерекшеліктерімен және сонылығымен, басқаша айтқанда, 

белгілі бір дәуірмен байланысты және сол дәуірді танытатын нақты, тарихи ережелер 

жүйесін қаз-қалпында қабылдаған күнде ғана дұрыс түсінуге болады.  

_______________________ 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ  ПУБЛИЦИСТІК ҚЫРЫ 

 

 Отызыншы жылдары сталиндік озбырлықтың құрбаны болған ғалым-лингвист, 

ақын-аудармашы, публицист, халқының адал ұлы Ахмет Байтұрсынұлының артына 

қалдырған асыл мұрасы тоқсаныншы жылдары ғана халыққа қайта оралды. Содан бері ұлт 

жанашырының мол әрі жан-жақты, салмақты әдеби және публицистикалық мұрасы 

зерттеліп келеді. Зерттелген сайын ғалымның шоқтығы биіктей түсіп, кемеңгерлігіне 

көзіміз жете түсуде. Ол қозғамаған тақырып, көтермеген мәселе, араласпаған сала аз. 

Қазақтың көтерем малдай еңсесін көтертпейтін жүдеу тұрмысына, патшаға жем болған 

аңғал мінезіне, отқа да, шоққа да түсіретін білімсіз надандығына жаны ауырған қайраткер 

саналы ғұмырын ағартушылық, күрескерлік бағытқа арнады. Өзі редакторлық етіп, халық 

жанайқайының жаршысына айналдырған  «Қазақ» газетінде, «Айқап» журналы сынды сол 

кездегі мерзімді баспасөз беттерінде жарық көрген мақалалары соның айқын дәлелі. 

Табиғатынан ерекше дарынды жаралған тума талант иесі қай салаға ден қойса да негіздеп, 

жолға салып беретін білімді болған. Әсіресе қазақ әдебиетіне қосқан үлесі зор. Сондай-ақ, 

қазақ журналистикасы мен публицистикасының негізін қалаған да осы көреген қаламгер. 

Оның мақалаларынан көзқарас эволюциясын, тарихи білігін, ойшылдық деңгейін, 

журналистік стилі мен рухани әлеуетін анық көреміз. Қандай жағдай болса да ұлттық 

мүддені бірінші орынға қойған қаламгердің ұлт саясаты, ұлт экономикасы, ұлттық 

идеология, тіл, діл, дін, өнер туралы ойтолғамдары бүгінгі күнмен өзектес, сонысымен де 

өміршең. Алыптың алыптығын мойындап, мақала жазған қазақтың маңдайалды 

жазушыларының бірі Мұхтар Әуезов былай дейді: «... Айналып келіп таразыға тартылған, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
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сыннан өткен деп Ақаңның ғана ардақты атын атаймыз. Одан басқа жалпақ елдің сынына 

толып, мейірін қандырған кісілер санаулы» [1] Осылайша, Ақаңның елу жылдық 

мерейтойына арнап жазған мақаласында Байтұрсыновтай ұстаздың  тәрбиесін көріп, 

тәлімін алған М. Әуезов оның еңбектеріне ыстық ықылас, шәкірттік ілтипатпен баға береді. 

Өкініштісі, алаш арыстарын жалмаған саясат жалдаған ажал толқынынан А. Байтұрсынов 

та аман қалмады. Жылдар бойы азаптың өзі мен тозақтың тезінде жүрсе де халық қамын 

ойлап шырылдауын қоймаған күрескер жазудан қол үзген жоқ. Ғалымның қанша мұрасы 

сол кезде-ақ жойылып, қанша жазбасы ұрпағына жетпей қалғаны қазір беймәлім. Бір анығы, 

ардақты Ахмет есімі ұзақ жылдар бойы жабулы болды. Дегенмен, тәуелсіздік таңымен 

Алаш арыстарының есімі де қайта жаңғырды.  

Алайда, «алаш зиялыларының құнды мұралары, соның ішінде мерзімді баспасөзде 

жарық көрген бүгінгі күнмен өзектес көсемсөздері толық жинақталып, жүйеленіп, 

талданып, жариялануы тиіс еді. Рас, бұл бағытта ішінара жұмыстар жүзеге асырылғанын 

жоққа шығаруға болмайды. Бірақ, ол тым жеткіліксіз екенін айтуға тиістіміз...» [2] Әсіресе, 

біз ғылыми мақалаға нысан етіп алып отырған А. Байтұрсынов мұрасының публицистік 

қыры салыстырмалы түрде аз зерттелген. «Көсемсөз» терминін енгізіп, анықтама беріп 

кеткен және өзі осы жанрда көптеген мақала жазған алғашқы көсемсөзшінің мұрасы аз 

зерттелуі ұрпаққа сын, ғылымға түскен таңба. Біз сол олқылықты толтыру мақсатымен ұлы 

Ахаңның публицистік мұрасына тереңдей дендеп, зерттеушілердің көзінен таса қалған 

ұңғыл-шұңғылына үңіліп көрмекпіз.  Публицисттің тіл оралымы, сөз қолданысы ерекше 

шешен, ойды жеткізу тәсілі барынша мәнді. Мысалы, «Айқап» журналының 1912 жылғы 

№1 санында жарық көрген «Аз уақытта көп білу жолының басы» мақаласын былай 

бастайды: «Мақсудлы жерге баруға сапар жолын анықтап білу міндет. Жалғыз болып 

жаңылса, қатесі өзіне тиеді, басшы болып адасса үлкен зияншылық шашады» [3] 

Жазушының мәтін әсерін арттыру үшін кейде арап-парсы сөздерін араластыра қолданғанын 

байқаймыз. Қазақ ақын-жазушылары шығыстың классикалық әдебиетіне  ешқашан сырт 

айналған емес. Дегенмен, одан мәтінде, ой да еш зардап шекпейді, қайта автордың 

қолтаңбасын айқындап, мәтін есте қалады. Жалпы арапша, парсыша сөздерді қолдану сол 

заманның жазбашыларының  көбіне тән, Абайдың 38-қарасөзінен мысал келтірсек: «Ей, 

жүрегімнің қуаты, перзентлерім! Сіздерге адам ұғлының мінездері туралы біраз сөз жазып 

якдар қалдырайын» [4] деп бастайды. Мұндай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Бұл 

үдеріс кезіндегі орыс жазушыларының шығармаларына француз сөздерін кіріктіргенін еске 

түсіретін секілді. Ахаң сол мақаласында сөзін әрі қарай былай сабақтайды: «Қазақ халқы 

барамыз деген жерін сезіп жүр «ғылым-білім» деп. Барамыз деген жерін біліп оқуға 

көңілденгенге басшы молда, мұғалімдерді не жолменен апарудың өздері анық білуге аса 

міндетті. Басшы түзу болса, ұзын жол қысқа, басшы олақ болса, қысқа жол ұзын. Қысқа 

жолға уақыт аз, ұзын жолға уақыт көп өтеді. Уақыттан бағалы дүниеде ешнәрсе жоқ. Өткен 

ғұмыр қайта келетұғын тағдыр жоқ, бүгінгі күн ертең жоқ...» [3] Нағыз көсемге лайық ой, 

көсемсөзшге лайық жеткізу тәсілі. Байтұрсынов мақалаларынан мақалға ұқсас қысқа әрі 

нұсқа, алайда айтар ойы терең тіркестерді жиі кездестіруге болады. Мұндағы «Басшы түзу 

болса, ұзын жол қысқа, басшы олай болса, қысқа жол ұзын» және «Өткен ғұмыр қайта 

келетұғын тағдыр жоқ, бүгінгі күн ертең жоқ» дегені осы пікірімізге  нақты дәйек. «Әрбір 

жүз жылда көтерілген құпталған жұмыстармен замананы мінездеу (бір қалыпқа кіргізу) бар. 

Үстіміздегі ХХ ғұмырды  «білім ғасыры» деп айтылады. Кім біледі түзу жолменен жүріп 

кетсек, һәм базардың қызуында кез келген болып жиырмасыншы ғұмырда балаларды 

бәйгеге қоссақ, алдымен келіп бәйге алмасақ та, бөлініп қалмасақ жарар еді. Халықта 

да жазық мол шығар, солай болса. «Жұмыс ісмерден қорқады» деген. Халық су болғанда 

мұғалімдер жел секілді боларға керек. Желге су шыдап тұра алар ма?» [3] деп ойшыл сөзін 

сабақтайды. Бұл жерде автор шешендігімен қатар ойының көркемдігін,  көрегендігін 

байқатады, заманның ағымына қарап халықтың таңдырын болжайды. «Жұмыс ісмерден 

қорқады» – «Дело мастера боится» деген түпнұсқасы орысша мақалды аударғаны болса 

керек деп пайымдаймыз. Аударма тура болғанымен мағынасын дұрыс жеткізіп, мақалға тән 
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қалыппен берілген. Ахмет Байтұрсынұлы мақалаларында көркемдеуші амал-тәсілдерді 

кеңінен пайдаланады. «Халық су болғанда мұғалімдер жел секілді боларға керек. Желге су 

шыдап тұра алар ма?» - бұл жердегі метафора мәтіннің мағынасына ерекше күш беріп тұр. 

Қоғамдық ой-сананы меңгерген автор пікірді бұқараға жеткізу ету жолын анық біледі, 

сзаманына лайық философиялық ой-пікір айтып, өсиет етеді. «Публицист жазу әдістері мен 

тәсілдерін жетілдіре түсіп, өз шығармасы арқылы оқырмандарға идеялық ықпал жасаумен 

қатар олардың сезіміне де әсерін тигізеді. Оқырман эстетикалық тұшым аларлықтай, оның 

сана-сезіміне жақсы әсер қалдырарлықтай шығарманың тууы журналистке оңайға түспейді. 

Өйткені, журналист бүгінгі, дәл осы сағаттағы оқиғалар мен  құбылыстарға жедел ілесуге 

міндетті, көпшілік жағдайда ұшқырлықпен, көрегендікпен алда болып, уақыттан озып 

отыруға да міндетті. Заман тынысы, бүгінгі оқырмандардың талабы одан осыны қажет 

етеді» [5]  Өз заманының заңғар ойшылы, көреген саясаткер әрі ақын, аудармашы Ахмет 

Байтұрсынұлының публицистік мақалалары Т.Амандосов айтқандай «оқырман 

эстетикалық тұшым аларлықтай» көркем, идеясын санаңа құярдай қуатты. Автор 20 ғасыр 

басында халқына жанашыр қазақтарды түгел толғандырған зор саяси, экономикалық, 

рухани мәселелерді қозғағанда қаламының қуат-күшін аямай  барынша әсерлі, барынша 

суретті жазады. Жер мәселесі болсын, ағартуға қатысты болсын, соғыс тақырыбында не 

заңға қатысты жазса да, әрдайым ашынғанда ащы даусы шыққан шын патриоттың үнін 

естиміз. Өзі редакторлық еткен «Қазақ» газетінде жарық көрген мақалаларының орны 

ерекше. Халықты қалың ұйқыдан оянып, сілкінуге шақырған, ғылым-білім алуға, 

басалармен терезесін тең ұстауға үндеген мақалалары қорғасындай салмақты, кез-келген 

қарапайым оқырманға түсінікті. Жатық әрі көркем тілмен жазылған сол мақалалардың 

қазақ даласына кеңінен тарап,  «Қазақ» газетінің қолдан-қолға өтіп, тіпті жыртылғанша 

оқылғанын білеміз. Публицисттің уытты тілімен жетер жерне жеткізе жазылған мақалалар 

бұқара халықтың  жан жарасына дөп тиіп, жүрек үнімен үндесіп жатты.  

Әр түрлі оқиғаларға, халықаралық жағдайға, заң, құқықтанy, жер мәселесіне, 

отарлауға, ғылым-білімге, педагoгикағa aрналғaн “Тағы да народный сот хақындa” (1911), 

“Қазaқ һәм ІҮ Дума” (1912), “Земствo” (1913), “Жер жалдaу жайынан” (1913), “Көшпелі 

һәм отырықшы нормa” (1913), “Уақ қарыз” (1913), “Бұ заманның соғысы” (1914), “Жәрдем 

комитeті” (1915), “Закон жобасының баяндамасы” (1914), “Қазақ халқын билеу туралы 1868 

жылы шыққан уақытша положение” (1914), “Губернатор өзгеpтілуі” (1914), “Соғысушы 

патшалар” (1914), “Қазақ жерін алу турасындағы низам” (1913), “Қазаққа ашық хат” (1916), 

“Бастауыш мектеп” (1914), “Қазақ ароcында oқу жұмыcтарын қалай жүргізу керек” (1923), 

“Партия һәм кеңеc құpылысындағы рушылдық әсeрі” (1926) сияқты көптеген мақалалар 

публицист Ахмет Байтұрсыновтың көзқарaсы эволюциясын, тарихи білігін, ойшылдық 

деңгейін, журналистік қaрымын көpсетіп, pухани даму кезeңдерімізден мол хабар бepеді. 

Ал «Қазақтың бас ақыны» еңбегі – шоқтығы биік, жалғыз өзі бір төбе оқшау мақала. Абай 

шығармашылығының рухани болмыстан алар орны, көркемдік-эстетикалық сипаттары, 

тарихи миссиясы жіліктей талданып, қазақ оқырманына алғаш рет осы мақалада ұсынылды.   

Автордың “Қазақ өкпесі” мақaлаcында (“Айқап”, 1911, № 2) тарихи мәселелерге 

объективті, ғылыми тұрғыдан қарайтындығы көpінеді, қазақ хандығы неліктeн құлады, өз 

алдына дербес мемлекeт болып тұрa алмаудың себебі, Ресейге қосылудың негізгі 

жағдайлары дeген прoблемалapдың жауабы айтылaды. “Олжалы жeрде үлестен 

қағылғaнымыз, ордалы жeрде орыннан қағылғанымыз, жoралы жерде жолдан 

қағылғанымыз - бәрі нaдaндық кесапаты”, дeй келіп, ел мен елді, ұлт пен ұлтты теңгeретін 

ғылым, өнер екенін aйтып, оқуға, ағapтушылыққа ден қояды. 

Бұл бағытта жазылған, біpі-бірімен сабақтас мақaлалaр өтe көп. “Оқу жайы” (“Қазақ”, 1913, 

№ 11) мақaлаcында өз кезіндегі мeктeптер іcін тиянақтай oтыpып, сол тұстағы Қостанай 

уезіндегі cаyаттылық мәсeлелeрін қозғайды, әрбір жүз кісіден 6 еркек қaзақша, әрбір мың 

кіcідeн 6 еркек орысша, әл әpбір үш жүз кіcідeн 1 әйел қазақшa, төрт мың кісіден 1 әйeл 

oрысша хат таныды деген дерек кeлтіреді. “Қазақша оқу әлі бір бeлгілі тәртіпке келіп 

жеткен жoқ, кемшілігі eсепсіз көп. Қазақша оқу кітаптары жaңа ғaна көрініп келеді. 
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Тәртіппен oқытарлық мұғалімдер аз, оқу программacы жоқ, белгілі оқу жолы жоқ, салған 

мектептeр жоқ, мұғалімдеpгe арналған айлық жоқ, оқытyдың қазақша оқуды аймаққа бірдей 

жeткілікті ететін жасалған өрнeк жоқ, oқыту ғылымын үйрететін даримұғалимyн 

(педучилище) жоқ” [6] деп күйзеледі. Мұның үстіне автор қазaқша, оpысша, екі тілдe білім 

алу жүйесін ерекше қолдап, “жалпaқ жұрттың қoлы оpысша оқyға түгел жетсін, оқымаған 

жан қалмасын” деп дәл қазіргі күндегі тәуелcіздік шарттаpы алға міндет етіп қойып oтырғaн 

терең білім бeру пренциптерімен үндec тұжырым жасайды. 

Ал революциядaн бұрын жазған еңбектeрдің басым көпшілігінің негізгі идеясы 

ағaртушылық, демократтық, прогрестік биік нысана, oлар біздің азаматтық, рухани 

дaмуымыздағы маңызды, мәнді кезеңдеp шындығын ашады, бірқыдыру ойлаp, пікірлeр дәл 

қазіргі уақытқa қызмeт етeтінін көруге болады. 

 Шын мәнінде, «Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түрлеген ана тілі, Ахаң салған 

әдебиеттегі елшілдік ұраны - «Қырық мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің қан жылаған қазақ 

баласына істеген еңбегі, өнер-білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты, біз ұмытсақ та, 

тарих ұмытпайтын істер болатын» [7] Ахмет Байтұрсынұлының журналистке тән 

ұшқырлық пен ғалымға тән тереңдікті қатар жегіп, қазақ тілінің бар бояуын келістіре 

пайдалана отырып жазған тарихи маңызы зор мақалаларын  топтап, талдауды мақсат етіп 

отырмыз. Публицисттің әлі де маңызын жоймаған өзекті мақалаларын талдап, бүгінгі 

күннің биігінен баға беру – бар өмірін халқына арнаған арыс алдындағы перзенттік 

парызымыз деп білеміз.  

_____________________ 
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ТЕЛЕВИЗИЯ: ЖАС КӨРЕРМЕНДЕР АУДИТОРИЯСЫ 

 

«Телевизия – адамзаттың тарихи-қоғамдық тәжірибесін кеңінен тарататын аса 

пәрменді насихат құралы, өнер мен әдебиеттің небір үздік үлгілерін қалың көпшіліктің 

игілігіне айналдыратып, қажетіне жарататын дәнекер, ғылым-білімнің қайнар бұлағы. 

Телевизия жас баладан бастап, еңкейген кәріге дейін барша жұрттың сүйіктісі ғой. Көңіл 

қалдырған кезіңде бер жағымыздан ұрыссақ та, ал шын мәнісінде ішіміз жылып тұрады. 

Сөйтіп, оны жақсы көрмеу, оның ыстық-суығына күймеу мүмкін емес» дейді өзінің 

«Көгілдір экран – өмір айнасы» атты еңбегінде С.Масғұтов.  
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Шынымен де, теледидар өміріміздің ажырамас бір бөлшегі. Теледидар үнемі 

қозғалыста. Бірақ, біз оны байқамаймыз. Теледидар бізбен бірге өмір сүретін өнер. Ол 

қазіргі кезеңде – жай ғана үйде болып жатқан процестерге қосылған. Оның өзі ғана, біздің 

өміріміздің белсенді бастауы.  

Ең бастысы теледидар бала тәрбиесіне, оның ой-өрісінің дамуына  ықпал етуші аса 

пәрменді құрал.  

Балаларға арналған бұқаралық ақпарат құралдарына деген маңыздылық, бүкіл әлем 

бойынша айтарлықтай артып келеді. Мұнда ерекше рөл теледидарға тиесілі. Бұл балаларға 

арналған телебағдарламаларды жасаушы және тәрбиелеу процесіне қатысушы 

журналистерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Осы мәселеге байланысты балалар 

аудиториясы, бұл ортада жұмыс істейтін  психологтардан, педагогтардан және 

социологтардан қызығушылықпен және ықыласпен зерттеуді талап етеді.  

Теледидар балалардың өмірінде едәуір орын алуда. Бұған байланысты балаларға 

тәрбие мен білім беруде оның әр түрлі функциясы маңызды, осыған орай теледидардың 

рөлін ұғынуға қажеттілік туындайды.  

Осыған орай, Жапонияда ұзақ уақыт бойы мектепте оқыту және теледидар арқылы 

оқыту мәселесі бойынша зерттеу жүргізілген.  

 Эксперименттік жолмен алынған растаулар: бұл оқыту әдісі оқытылатын 

тақырыптың деңгейі мен сапасына әсер етпейді. Бұл дегеніміз, тәрбилік көзқарастар 

бойынша, теледидар мен мектепте балаларды оқытуда айтарлықтай өзгешелікті жоюға 

көмектеседі. Балаларды мәжбүрлеп оқытуға қарағанда, теледидар бағдарламаларын өз 

еркімен көрген бала көп нәрсені есте сақтап қалады екен.  

Балалар бағдарламалары – әлем бойынша қабылданған термин. Жас көрермендер 

аудиториясына бағытталып, бағытталған бағдарламалардың жүйесi ескеріледі. Мақсаты – 

жеткіншектерге жан-жақты тәрбие және білім беру. Формасы – қызықты болу. Балалар 

телехабары алуан түрлі хабарларды қамтиды: ақпараттық, публицистикалық, ғылыми-

танымдық, оқыту, сондай-ақ ойын, көркемдік, документальдық.     

 Әлем бойынша жас көрермендер аудиториясына қатысты көптеген зерттеулер 

жүргізілген.  

Ең алғаш Г.В. Абросимов өзінің «Особенности современной советской периодики 

для детей» кандидаттық диссертациясында жас көрермендер мен бұқаралық ақпарат 

құралдарының қарым-қатынасы аясында зерттеу жүргізді. 

 Г.А.Галочкина телевизиялық журналистиканың теориялық мәселесін толықтыру 

негізінде зерттеді. Мұнда теледидардағы балаларға арналған барлық бағдарламалар 

қамтылмаған. Тек оның зерттеу объектісі телевизиялық хабарлардағы жастар мен 

жасөспірімдер жөніндегі мәселелер болды.  

Теледидардағы тәрбиелік функция нәтижесі екі негізгі факторға тәуелді:  

1. Өнер туындысын ұсынушыларға (көрермен, тыңдармандарға не ұсынады, қалай 

ұсынады).   

2. Көрермен, тыңдармандардың қабылдауына (қабылдауға қаншалықты дайын).  

Психолог ғалым М.Семенюктің де көзқарасы осындай, ол бұл факторларды сыртқы 

және ішкі деп бөледі. Сыртқы фактор хабардың  идеялық-көркемдік дәрежесіне, мазмұнына 

байланысты. Ішкі шарты – балаларды  шығармашылық және жалпылама психологиялық 

қабылдауға, мәдени телебағдарламаларды көруге дайындау.       

Негізгі факторлардың бірі, теледидардың тәрбиелік тапсырмасы: жас ерекшелігіне 

қарай балалардың жеке дамуын тіркеу және олардың қажеттілігін зерттеу.       

Жас ерекшелігіне орай негізгі төрт топқа бөлінеді: 

1. Мектеп жасына дейінгі балалар; 

2. Төменгі сынып оқушылары; 

3. Жасөспірім; 

4. Жоғарғы сынып оқушылары. 
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3-7 жас аралығындағы балалар үшін ең бастысы ойын. Бала барлық танымдық 

дүниелерді ойын түрінде меңгереді. Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті 

көрнекі сипатқа ие, әсіресе олар нақты материалдарды жақсы қабылдайды. Бұл жаста 

танымдық даму процесі – қабылдауы, есте сақтауы, ойлауы, шығармашылық қабілеті 

қарқынды дамиды. 3-7 жастағы балалардың сезімталдығы ойлау жүйесінен де күштірек 

болады. Сонымен қатар олардың музыкалық қабілеті ерте қалыптаса бастайды. Бұл 

музыкалық-репродуктивтілік деп аталады, яғни бала музыкаға мән беріп, оны есіне түсіре 

алады. Бұл уақытта сәбиді көруге және көрнекілік құралдарды, яғни суретші өз 

шығармашылығында қолданатын: жарық, түс, түс үйлесімділігі, форма және композицияны 

үйретудің маңызы зор. Сондай-ақ, баланың әдеби қабілетінің дамуы да өте маңызды. Осы 

жаста олардың әдемілікке және тіл байлығына деген қабілеті оянады. Сондықтан балаға 

ертегілер оқып, шағын театрлық қойылымдар жасау қажет.  

Төменгі сынып оқушылары үшін ойын маңыздылығын жоғалтады. Бұл уақытта рухани 

қабілеті, ойша жұмыс істеу қабілеті қалыптасады. Осы кезден бастап оқу қызметінің 

маңызы артады.          

Жасөспірімдік шақта қоғамдық-пайдалы қызметтер, оның барлық түрлері: еңбек, 

көркемдік, қоғамдық, оқу, спорт маңызды.          

Балалардың эмоционалды тәрбиесіне бей-жай қарауға болмайды. Психологтардың 

зерттеуі бойынша балалар 11 жасқа дейін ауыр сезімдерді бастан өткізеді, мысалы жапа 

көру (5-6 жас), ашу, ыза (7 жас), үрей, қорқыныш (9-10 жас), таңырқау (11 жас). Бұл 

«қайғылы кешен» деп  аталады. Сондықтан бұл жас аралығындағы балалар ерлік салттарды 

белсенді түрде қабылдайды.  

Бүлдіршіндердің өзіндік кейіпкер келбеті болады. Әдемі адам олардың көзқарасы 

бойынша мейірімді, жақсы, оң кейіпкер. Сыртқы келбеті жағымсыз кейіпкер олардың 

күлкісін не таңғалысын туғызады. Олардың ішінде тек жақсы таныстарын ғана ұнатуы 

мүмкін.          

Балалардың қабылдау ерекшеліктеріне қарай: ер бала және қыз бала болып бөлінеді. 

Ер бала жанрлардың ішінде оқиға, күтпеген жағдай, қауіп-қатерлі әрекет негізінде 

құрылған фильмдерге көп мән береді. Ал, қыз бала мелодрамаға қызығушылық танытады.  

Жасы ұлғая келе теледидардағы ақпараттық-танымдық және қоғамдық-саяси 

көзқарастарға қызығушылық білдіре бастайды. Сондықтан да әр жастағы балалардың 

психологиясын біле отырып телехабарлар жасалады, бұл олардың қабілетін, қабылдау 

ерекшелігін, қызығушылығын дамытады және педагогикалық және көркем тәрбие беруге 

негізделеді.          

Теледидарда әлеуметтік жүйе ретінде орын алатын функциялар – идеологиялық, 

ақпараттық, тәрбиелік, білім беру, рекреативтік т.б.         Балаларға арналған әр бір 

телебағдарлама тәрбиелік процесте өзіндік функцияға бөлінеді: ғылыми-танымдық, 

адамгершілік-тәрбиелік.          

Баланың ойы мен қиялы үшін мүмкін емес ешнәрсе жоқ, сондықтан олар ертегі, миф, 

аңыздарды оңай қабылдайды. Олар үшін шындықтан қиял әлеміне өту қиын емес, мұндай 

жетістікке мектеп жасына дейінгі балалар мен төменгі сынып оқушылары ие. Ойын 

жағдайында берілген телебағдарламалар балаларға өмірдегі мәселелерді шешуге, 

ойлануына деген мүмкіндік. 

Балалар теледидары – бұл балалардың тікелей атсалысуымен құрылған  біртұтас 

процес және балалар аудиториясына қызмет істеу болып табылады.         

Психологияның белгілеуінше экрандағы әр түрлі «кереметтер» бүлдіршіндердің 

жүйке жүйесіне зиян.  

  Вашингтон университетінің ғалымы Фредерик Циммерман 1500 баланы (3 жастан 

12 жасқа дейін) бақылай келе, теледидарды төрт сағаттан аса қарайтындардың бұзақы болу 

ықтималдығы 30 пайызға артатындығын дәлелдеген. Одан тыс, ересектер арасында да 

күнұзағына теледидар көретіндер бұзақылық әрекеттерге бару етек алыпты.          
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Көршілес Ресей елінде тек қана балалардың мүддесіне қызмет ететін арнайы бірнеше 

телеарна бар. Онда көрсетілген бағдарлама, мультфильм, кино болсын кез-келген өнім тек 

балаларға арналған. Соған қарамастан бұл елдің көптеген мамандары бала психикасына 

тигізетін кері әсерін айтып дабыл қағуда. Олардың айтуынша, баланың денсаулығына 

теледидардың зияны үлкен. Экраннан жиі жылжып өтетін қанық әрі түрлі түсті картиналар 

оның көзіне, ал түрлі бейнелердің лезде ауысуы олардың имундық жүйесіне кері әсер етіп, 

жүрек пен мидың жұмысын жеделдетіп, баланың бір нәрсеге деген назар аударуын 

төмендетеді дейді.  

Бұқаралық ақпарат құралдары әсіресе оның ішінде теледидар ересектерден гөрі 

балалардың өмірінде елеулі орын алатындығын ресейлік ғалым А.Журин зерттеген. Онда 

Ресей балаларының ақпарат құралдары өнімін пайдалану дәрежесі жан-жақты баяндалады. 

Сонымен қатар, 1992-1999 жылдар аралығындағы әртүрлі жүргізілген зерттеу жұмыстары 

нәтижесінде бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде теледидардың алдыңғы орынға 

шыққаны көрсетіледі. 

Сондай-ақ, А.Журин зерттеу барысында өте маңызды тағы бір мәселеге көз 

жеткізген. Мысалы, балалардың ақпарат құралдарына риясыз сенетіндігі, яғни 

журналистердің бұрыс ақпарат беруіне негіз жоқ деп есептейтіндігі. Аталған деректерге 

сүйенсек, жеткіншектерді тұлға ретінде қалыптастыру барысында бұқаралық ақпарат 

құралдары белсенді құрал болады деуге толық негіз бар. Бірақ, ғалым бұл әрекеттің кейбір 

жағдайда кері ықпал тигізетінін де естен шығаруға болмайтынын ескертеді. Ресейде 

жүргізілген сауалнаманың нәтижесі: сұралғандардың 67 пайызы теледидар бағдарламалары 

балалар мен жасөспірімдерге кері әсер етеді деп есептейді. Тек 14 пайызы теледидар 

жастарға оң ықпал етеді, яғни нақты өмірге бейімделген еркін де бастамашыл адамдарды 

тәрбиелейді деген пікірде. Ал сауалнамаға қатысқандардың 13 пайызы электронды БАҚ-

тың Ресей жастарының адамгершілік қасиеттеріне кері әсер етіп отырғанын сезінбейтінін 

айтады.  

Теледидардың ықпалын жиырма бес жыл бойы зерттеп келе жатқан   

Дафна Лемиш өзінің «Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей» атты 

кітабында бұл мәселелерді жан-жақты қарастырған. Теледидар адамдардың өмірінде күшті 

ықпалға ие болғандықтан, ең бірінші өзінің қызметіне үлкен жауапкершілікпен қарауы тиіс. 

Оның айтуынша теледидардан беріліп жатқан зорлық-зомбылықтың ықпалынан бұрын 

мынадай факторлар алға шығады: баланың жеке мінездемесі, тегі және жанұяның өмірлік 

тәжірибесі. Сонымен қатар бала теледидардың  жағымды және жағымсыз ықпалына да 

душар болады.  

 Балаларға қатысты әр түрлі зерттеу пайымдары болғанымен, балалар дүние жүзі 

қоғамдарындағы осал мүшесі болып табылады деген ортақ көзқарас бар: физикалық 

тұрғыдан әлсіз, олар қорғауға, тәрбиеге зәру, өмірлік тәжірибе мен білім жеткіліксіз, олар 

үлкендерше ойламайды және оларға әлеуметтiк және экономикалық ресурстар жеткіліксіз.  

 Осы ғалымдардың зерттеулерін негізге ала отырып, өзімнің зерттеу жұмысымды 

жүргіздім. Зерттеу нысаны төрт жасар Сырым есімді ер бала. Менің мұндағы ең басты 

мақсатым бала теледидардан беріліп жүрген телебағдарламалар мен мультфильмді қанша 

уақыт көреді және оған қаншалықты әсер етеді. Сырым күнделікті таңғы сағат 8-ден түскі 

сағат 3-ке дейін «31 арнадан» және «ОРТ» телеарнасынан берілетін шетелдік 

мультфильмдерді қарайды. Ал, өзіміздің  отандық мультфильмдерді кездейсоқ кездескен 

жағдайда ғана көреді. Телебағдарламалардан көбіне «Еркетайды» тамашалайды. 

«Қазақстан» телеарнасынан «Құйыршық» мультфильмі берілді. Сырым бұл мультфильмді 

қызыға тамашалап, өз қызығушылығын білдірді. Мультфильмдегі кейіпкерлердің сөзін 

қайталап қосылып айтып отырды. Мәселен, ата мен әженің кішкене балаға мынау шалбар, 

мынау аяқ киім, мынау бас киім деген киім атауларын және мынау шаңырақ, уық, кереге 

сынды киіз үй құрылысын үйрету мақсатында айтылған сөздері. 

 Балалар теледидардан көргендерін есінде ұзақ уақыт сақтайды деген тұжырым 

бойынша бірнеше күн өткен соң Сырымнан «Құйыршық» мультфильмінен үйренген киіз 
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үй құрылысын сұрадым. Ол сұрағыма еш мүдірместен жауап берді. Осылайша 

ғалымдардың зерттеуін өз тәжірибеме қолдандым. Жалпы, ғалымдардың зерттеу нәтижесі 

әр түрлі. Бірі теледидардың пайдасын айтса, бірі зиянын айтады. Демек, теледидардың 

пайдасы да, зияны да болғаны. Теледидардың балаларға зиянды тұстары әсер етпеуі үшін 

зерттеулердің нәтижесін ескере отырып, өз практикамызда қолданған жөн. Балалар 

телебағдарламаларын осы зерттеулер аясында жасаған абзал.  

____________________________ 
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ПРОФЕССОР Қ. Н. БЕКХОЖИН ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ 

ЖУРНАЛИСТИКАСЫ ТАРИХЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Қазіргі заманда қазақ журналистикасының тарихын зерттеушілер саны саусақпен 

санарлықтай-ақ. Неге екені белгісіз, бәлкім, белгілі де шығар, бүгінгі күндері тарихи 

зәрулікке, тарихи көкейтестілікке жеткілікті мән берілмей келеді. 

           Рунолог ғалым А.Қ. Мектеп-тегінің концепциясына иек артар болсақ, қазақ 

баспасөзінің тарихы – тым тереңде жатқан ұшан-теңіз қазына. Сол құндылықты әлі де игере 

алмай келеміз. Отаршылдық идеология стандарттарынан шыға аламай, тарихымыздың 

бұрмаланған кездері де көп болды. Соның зардабын әлі күнге дейін тартып отырмыз.  

 Негізінен, ұлтымыздың европолық сипаттағы баспасөзі ХІХ ғасырдың екінші жартысында 

дами бастаған. Қазақ журналистикасының тарихы туралы Қ. Алдаберген, Ж. Нұсқабайұлы, 

Ф. Оразаевтардың «Қазақ журналистикасының тарихы» атты еңбегіне сүйенсек, ХІХ 

ғасырдың екінші жартысында қазақ елін, жерін патшалық Ресейдің толықтай отарлап 

алуына байланысты Қазақстанның Ташкент, Орынбор, Омбы, Орал сияқты ірі қалаларында 

патша өкіметі әкімшілік орындарының ресми органдары ретінде жергілікті ұлт тіліндегі 

алғашқы газеттер шыға бастады [1]. Әлбетте, бұл басылымдар отаршыл империя 

саясатының ығынан шыға алмады. Дегенмен олар мүмкіндігіне қарай халықтың ұлттық 

рухын оятқан төл тіліміздегі мерзімді басылымдар еді. Олар: «Түкістан уәллаятының 

газеті»,  «Айқап» журналы, «Қазақ», «Серке», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Алаш», 

«Ұшқын» сынды үнпарақтар.  

  Ұлттық баспасөз тарихы мен теориясына қазақ зиялылары өткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдарында назар аудара бастады. Қазақ баспасөзінің тарихына қатысты 

тақырыпқа Тұрар Рысқұлов 1926 жылы «Еңбекші қазақ» газетінің редакторы болып 

тұрғанда алғашқылардың бірі болып ат басын бұрып,   «Баспасөздің мәнісі» атты мақала 

жазған еді. Мақалада «Прогрестік, демократиялық дәстүр жағынан қарағанда... біздің 

қазіргі баспасөзіміз жұмысшы табының, еңбекші бұқараның мұңшысы. Айырмашылықтың 

үлкені, міне- осында» деп жазды. 1932 жылы жарық көрген «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» 

кітабында Сәбит Мұқанов та қазақ баспасөзіне айтарлықтай талдау жасады. Сәл кейінірек 
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бұл зерттеулерге Қажым Жұмалиев [2], Есмағамбет Ысмайылов [3] секілді қазақтың 

әдебиеттанушы ғалымдары қосылды. Бірақ ХІХ ғасырдың екінші жартысында жаңа 

жағдайда, жаңа формада өмір сүре бастаған қазақ баспасөзі жайында сол жылдары ара-тұра 

ғана азды-көпті мағұлматтар, жеке мақалалар жарық көргені болмаса, бұл салаға бел буып 

кірісушілер жоқтың қасы еді.  

        Осындай кезде қазақ баспасөзі тарихына зерделі зерттеу жасауды қолына алған жас 

ғалым Қайыржан Бекхожиннің қадамы ерлікке пара-пар еді десек, ақиқаттан онша алыс 

кетпесіміз анық. Журналистика тарихын зерттеуші Қайыржан Бекхожин қазақ баспасөзін 

зерттеуді қолға алғанда оның тарихы әлі толық зерделініп, бір жүйеге түспеген еді.  

Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожин – көзінің тірісінде қазақ мерзімді баспасөзінің тарихына 

арнап 60-тан астам ғылыми мақала мен «Қазақ мерзімді баспасөзінің даму жолдары» атты 

монографиялық еңбек жазған ғалым [4]. Ғалымға қазақ журналистикасының тарихын, қазақ 

баспасөзінің даму жолдарын зерттеу оңай болмағанын ғалымның өзі ғана білетін шығар.  

1964 жылы сол кездегі «Қазақ мемлекеттік баспасынан» Қайыржан Нұрғожаұлының 

13 баспа табақ көлеміндегі «Қазақ баспасөзінің даму жолдары» (1860-1930 жылдар) деген 

монографиялық кітабы жарық көрді.   Автор кітабының алғысөзінде: «Біз қазақ баспасөзінің 

бетінде әр кезеңдегі тарихи оқиғаларға байланысты көтерілген басты- басты мәселелерге 

тоқталдық, оны талдау арқылы әрбір баспасөз органының идеялық мазмұнын, белгілі 

дәуірде атқарған ролін көрсетуге тырыстық» - деп ағынан жарылады.  

 Әрине, мұндай кітапты жазу үшін автор архив деректерін ақтарып, баспасөздің 

түпнұсқаларын парақтады, басқа да авторлардың зерттеу еңбектеріне сүйенді. Бұл туралы 

аталған кітаптың алғысөзінде: «Қазақ баспасөзінің бағыт-бағдарына алғаш баға 

бергендердің бірі – жазушы, академик С. Мұқанов. Ол өзінің 1932 жылғы «XX ғасырдағы 

қазақ әдебиеті» деген кітабында қазақ баспасөзіне біраз талдау жасайды. Сол сияқты 

профессор Қ. Жұмалиев пен профессор Е. Ысмайыловтың 1941 жылғы «Қазақ әдебиеті» 

деген оқу құралында, «Қазақ ССР тарихында» (үш рет басылуында да), Қ. Бейсембиевтің 

1961 жылғы «Қазақстанда XIX ғасырдың аяқ шенінде және XX ғасырдың басында болған 

саяси – идеялық ағымдар» деген кітабында қазақ баспасөзі туралы сөз болады [5].» - деп өз 

зерттеуінің сүйеніштерін алға тартады. Одан әрі Қазақстанда коммунистік баспасөздің, 

яғни қазақ-совет баспасөзінің туып, дами бастаған дәуіріндегі қызметін жинақтап баяндау 

үшін Тауман Амандосовтың «Верныйдағы большевиктік тұңғыш қазақ газеті», С. 

Имашевтің «Зарождение коммунистической печати в Казахстане» еңбегін және Б. 

Кенжебаев пен Т. Қожекеевтің «Қазақ совет баспасөзі тарихынан» атты еңбектері қосымша 

құнды материал болғанын арнайы атап өтеді.  

Еңбектің алғашқы тарауында профессор қазақ баспасөзінің тарихына көз жүгіртіп, 

тым әріге бармай, баспасөз тарихының тамыры прогресшіл деп танылған, орыс халқымен 

достастыққа үндеген Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлдарынан 

бастау алады деп түйеді. Ол өзінің «Шоқан Уәлиханов – публицист» деген очеркінде 

Шоқанның қоғамдық- саяси көзқарасының демократиялық бағытта қалыптасуына 1859- 

1861 жылдары Петербургте болған кезінде революцияшыл-демократтардың тигізген әсері 

ерекше болғаны жайлы айта отырып, оның 1864 жылы реформаның жобасы жасалып 

жатқан кезде жазылған «Сот реформасы  туралы» деп аталатын мақаласында қазақтың әдет- 

ғұрып, ел басқару, халық ағарту, әйел теңдігі, дін жөнінде өзекті мәселелер көтергенін 
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саралап, талдау жүргізді. Ал  «Сахарадағы мұсылманшылық туралы», «Қазақтардағы 

шамандықтың қалдықтары», «Оңтүстік сібір тайпалары тарихы жөнінде» сынды 

мақалаларының мазмұны мен мән-мағынасына тоқталып, қорытындылай келе: «Шоқан 

Уәлиханов қазақтың көрнекті ғалымы, демократ ағартушысы болуымен қатар қазақтың 

публицистикасы мен баспасөзінің негізін салушылардың бірі болды», - деп тұжырым 

жасайды. 

Сондай-ақ ғалым қазақ ағартушыларының бірі, қазақ даласына Батыс тұрпатты 

тұңғыш  мектеп ашқан ғалым – Ыбырай Алтынсариннің 1879 жылы «Қазақ хрестоматиясы» 

және «Орыс тілін қазақтарға үйретудің бастауыш құралы» деген екі кітабын орыс әрпімен 

қазақша басып шығаруының басты себебін атап көрсетеді. Автор «Оренбургский листок» 

газетінің бетінде 1880- 1884 жылдарда жарияланған бірнеше корреспонденция, мақала, 

очерктерге сүйене отырып, Алтынсарин қазақтың жаңа жазба әдебиетінің ірге тасын 

қалаушы болумен қатар, қазақтың бұқарашыл баспасөзі мен публицистикасының негізін 

салушылардың бірі, себебі ол өзінің шығармаларын ана тілінде және орыс тілінде жазып, 

қазақтың қоғамдық өмірінің келелі мәселелерін баспасөз бетінде көтерген көрнекті 

публицист болды деп қорытындылайды [5].  

Ал қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлы туралы зерттеуінде Қайыржан 

Нұрғожаұлы оның «Дала уалаяты» гезетінде жарық көрген өлеңдерінен бастап, стиль, 

идеялық мазмұн жағынан алып қарағанда нағыз публицистикалық шығарма болып 

табылатын (қазіргі зерттеушілердің пікірінше, философиялық эссе) қара сөздеріне дейін 

жан-жақты, өзге ұлт данышпандарының еңбектерімен салыстыра отырып талдау жасайды.  

 Осылайша қазақ ағартушылары өз ұлтының жазба әдебиеті мен әдеби тілінің, 

қоғамдық және ғылыми ой-пікірінің негізін салумен бірге қазақтың бұқарашыл көсемсөзі 

мен баспасөзінің негізін салды деп қорытынды шығарады.  

«Қазақтың мерзімді баспасөзінің пайда болуы» деп аталатын алғашқы тарауынның 

екінші бөлімінде автор қазақ тілінде шығарылған алғашқы газеттерге тоқталады. Ол осы 

еңбегінде “Түркістан уалаятының газеті” мен “Дала уалаятының газеті” туралы тұңғыш 

батыл пікір айтып, бұл басылымдардың прогрессивтік жақтарына баға берді. 

Автор «Дала уалаяты»  патша үкіметінің отаршылдық саясатын күшейту, оның 

бұйрықтарын, ресми көзқарастарын халық арасына кең тарату мақсатымен шығарылғанын 

баса айта отырып, аталған газеттің де  ел өркендеуіне пайдалы жақтарының болғандығын, 

оның бетінде қазақтың әлеуметтік-шаруашылық және мәдени өмірінің проблемалық 

мәселелері көтерілгендігін алға тартады.  

Кітаптың ІІ тарауында бірінші сол кездегі идеологиялық талаптарды ескере келе, 

орыс революциясының қазақ еңбекшілері үшін саяси күрестің үлкен мектебі болғандығы, 

патша үкіметіне қарсы күресте орыс және қазақ еңбекшілерінің пролетарлық ынтымақ 

сезімінің күшеюі, орыс, қазақ жұмысшыларын көтеріліс жасауға үндейтін материалдардың 

басылуы және «Ұшқын» газетінің қазақ баспасөзінің дамуына тигізген ауқымды әсеріне 

тоқталады. 

Ал ІІІ тарауда «Садақ» журналы мен «Қазақстан» газеті жайлы ақпараттар бере 

келіп, «Айқап» журналына кеңірек тоқталады. Оның редакторы Мұхамеджан Сералин, 

журналдың хатшысы болған Сұлтанмахмұт Торайғыров жайлы, Сәкен Сейфуллин, 

Бейімбект Майлин, Сәбит Дөнентаев сынды авторлардың журналға жарияланған  

туындыларына кең  талдау жасап, «ХХ ғасырдың бас кезінде «Қазақстан» газеті мен 

«Айқап» журналының  шығуы халқымыздың мәдени өміріндегі елеулі оқиғалардың бірі 

болды» деп баға берді. Шындығында да, Россиядағы және оның шет аймақтарындағы 
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революциялық өрлеу дәуірінің әсерімен бұл газет пен журнал қазақтың қоғамдық ой-пікірін 

ілгері дамытты. Демократ ақын, журналист Елеусін Бұйрин, Мұхаметжан Сералин, 

Сұлтанмахмұт Торайғыров тағы басқалары өздерінің публицистикалық және әдеби 

шығармаларында қазақ ағартушыларының демократияшыл дәстүрін, реалистік әдісін 

жалғастырып, кеңес заманына жеткізді.  

Тарих ғылымдарының докторы, профессор Қайыржан Бекхожин жоғарыдағы 

зерттеуінде «Тіршілік», «Қазақ мұңы», «Көмек», «Ұшқын», «Дұрыстық жолы», «Қазақ тілі» 

газеттеріне шолу жасап, олардың еңбекші халықты Қазақстанда совет өкіметін орнату үшін 

күрес пен шетел интервенттері мен ақгвардияшылдарға қарсы күреске жұмылдыру 

бағытында жүргізген үгіт- насихат жұмыстарын кеңінен баяндады. 

Өкінішке қарай, Қ.Н. Бекхожиннің «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» деп аталатын 

екінші бір монографиялық еңбегі өзі қайтыс болып кеткеннен соң 1981 жылы «Мектеп» 

баспасынан 13 баспа табақ көлемінде толықтырылып, өңделіп қайта басылып шықты. Бұл 

монографияда оқырмандар назарын «Қазақстан баспасөзі Ұлы Отан соғысы жалдарында 

(1941- 1945)» және «Қазақстан баспасөзі соғыстан кейінгі бесжылдықтар кезінде (1945- 

1958)» деп аталатын соңғы Х- ХІ тарау аударды.  

  Ғалым Х тарауда Ұлы Отан соғысы жылдарында баспасөзде орын алған бірсыпыра 

өзгерістер туралы баян етті. Аталмыш еңбекке сүйенсек, 1941 жылғы маусымнан бастап 

республикада «Лениншіл жас», «Октябрь балалары», «Ленинская смена», «Пионер 

Казахстана», бес облыста шығатын комсомол  газеттері, «Коммунист», «Жас большевик», 

«Пионер», «Вожатыйға көмекші», «Сталин жолы», «Народное хозяйство Казахстана», 

«Қазақстан колхоз- совхоздары», «Әдебиет және искусство», «Литература и искусство 

Казахстана», «Халық мұғалімі» басылымдарының шығарылуы уақытша тоқтатылды.  Бұл 

газеттер мен журналдардың міндетін республикалық «Социалистік Қазақстан» мен 

«Казахстанская правда» газеттерінің, сондай- ақ облыстық және аудандық газеттердің 

атқаруына тура келді [6]. Бұл Қазақстандық баспасөз Ұлы Отан соғысы жылдарында  

советтік патриотизм мен халықтар достығын нығайтуда, майданға бүкіл халықтық көмек 

ұйымдастыруда, тыл мен майданды байланыстыруда социалистік жарыс туын жоғары 

көтере отырып, партияның «Бәрі майдан үшін!», «Барлығы жеңіс үшін!» деген жалынды 

ұранын жүзеге асыруда баға жетпес үлес қосты. Автор аталған еңбегінде ВКП(б) Орталық 

Комитеті «Правданың» он мыңыншы нөмірінің шығуына байланысты құттықтауында 

жазылған: «Ұлы Отан соғысы күндерінде «Правда» газеті Совет адамдарын Отанға, 

коммунизм ісіне шексіз адалдық рухында тәрбиеледі, жауға қарсы күресте оларды 

табандылыққа шақырды. Еңбекте және майданда ерлік пен жан қиярлық рухын көтерді» 

деген сөздерден үзінді келтіре отырып, бұл сөздер қазақстандық баспасөз органдарына дәл 

айтылған деген қорытынды шығарады. 

Тарихтың аты тарих, одан ештеңені алып тастай алмайсың. Ғалым осы принципті 

мықтап ұстанады. «Қазақстан баспасөзі соғыстан кейігі бесжылдықтар кезінде» деп 

аталатын ХІ тарауында Қайыржан Нұрғожаұлы Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталғаннан 

кейін Коммунистік партияның газеттердің жұмысын жақсартуға жағдай жасауға 

бағытталған шараларына кеңінен талдау жүргізеді.  

  Ол – ВКП(б) Орталық Комитеті 1945 жылы 29 шілдеде қабылдаған «Республикалық, 

өлкелік және облыстық газеттердің сапасын арттыру және көлемін кеңейту туралы» 

арнаулы шешімі. Бұл шешімнен кейін республикалық және облыстық газеттердің мазмұны 

өзгеріп, жергілікті өмірді жан-жақты жедел жазатын болды, экономика мен мәдениет 

мәселелеріне баса көңіл аударылды. Автордың сараптауынша, газет беттерінде очерк пен 

фельетон, баспасөзге шолу жанрлары жиі көріне бастады. Сондай- ақ «Жаңа бесжылдық 

жоспарды мерзімінен бұрын орындау және асыра орындау жолындағы Бүкіл одақтық 

социалистік жарыс», «Бесжылдықты – төрт жылда!», «Озаттар тәжірибесі – көпке ортақ» 

деген рубрикалар арқылы топтастырылып берілетін материалдар жиі көрініс тапқан. 

Қайыржан Нұрғожаұлы аталған ХІ тараудың қорытындысында: «Қазақстан баспасөзінің 

қызметі соғыстан кейінгі бесжылдықта да өзінің қарқынды жұмысынан жаңылмастан, 
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уақыт жаңалықтарына ілесіп кете берді. Себебі «ВКП(б) Орталық Комитетінің 1946 жылы 

26 тамызда қабылдаған «Драма театрларының репертуары және оны жақсарту шаралары 

туралы» қаулысы, Қазақ КСР Ғылым академиясының құрылуы, Тың және тыңайған 

жерлерді игеру шаралары бесжылдықтың жаңа міндеттерін насихаттай отырып, 

социалистік жарыстың қандай бағытта кең өрістеп келе жатқандығын үнемі жазып отыруға 

итермеледі», - деп түйіндеді [6]. 

 Қысқасы, профессор өз еңбектерінде сонау есте жоқ ескі замандардағы Күлтегін, 

Тоныкөк, Білге қаған мұраларынан бастау алатын, «қара қылды қақ жаратын» қазақ 

шешіндік өнерінің заңды жалғасы – қазақ публицистикасының қадірі мен қасиеттерін өзі 

өмір сүрген тұстағы замана төрі биіктерінен мүмкіндігінше ақиқат айнасына түсіре, толғай 

алды. 

 Бүгінде көптеген ғалымдар Қазақстан журналисткасының тарихын зерделеуде 

тұңғыш әрі сүбелі, құтты қадамдар жасап, тума публицистикамыздың тілін алғаш зерттеген 

тарих ғылымының докторы, профессор Қайыржан Бекхожиннің ізімен қазақ 

журналистикасының тарихын зерттеумен айналысып жүр. 

 Олар – Қайыржан Нұрғожаұлы сынды ірі тұлғаның ізбасарлары: Журналистика 

факультетінің түлегі, «Садақ» журналының арғы-бергісін тереңдей зерттеген филология 

ғылымдарының докторы, профессор Т.К, Кәкішев, қазақ журналистикасының тарихына 

арналған зерттеулер мен монографиялардың авторы – тарих  ғылымдарының докторы, 

профессор, С.Торайғыров атындағы мемлекеттік университеті журналистика 

кафедрасының меңгерушісі Қ.М.  Алдаберген, филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент А.Қ. Мектеп-тегі, профессор Қ.Н. Бекхожиннің ғылыми-шығармашылық мұрасы 

жайлы кандидаттық диссертация қорғаған, толымды монография шығарған Ғ.Т. 

Майкотова,  жазушы, журналист  А. Қ. Қасымов [7],  Шығыс Қазақстан облыстық «Дидар», 

«Семей таңы» газеттерінің қалыптасу, даму бағыттарын зерттелген Р. А. Молдашева [8],  

Оңтүстік Қазақстан баспасөзінің қазіргі жағдайын зерттеген Ә. Білдебекова, «Жетісу» 

газеті туралы газеттің дамуына елеулі үлес қосқан журналист Ә. Қарағұлов және өңірлік 

газеттердің тарихына, қалыптасуына байланысты маңызды деректер сол кезеңдегі 

қоғамдық-саяси оқиғалармен байланысты қарастырылып, энциклопедиялық еңбектерде 

облыстық газеттердің шығу мерзімдері мен қалыптасу кезеңіне байланысты деректер 

келтірілген зерттеу жұмыстарының авторы Ш. Дәуенов және басқа да ғалымдар. 

 Қ. М.  Алдаберген – тарих ғылымдарының докторы, профессор, С.Торайғыров 

атындағы мемлекеттік университеті журналистика кафедрасының меңгерушісі, «Тарих 

және баспасөз (Қазақ мерзімді баспасөзінде тарихтың  «ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы)» 

атты зерттеу монографиясының авторы. Ғалымның одан өзге Ж.Нұсқабайұлы мен Ф. 

Оразаевпен бірігіп жазған «Қазақ журналистикасының тарихы» оқу құралы,  жиырмадан 

астам ғылыми - зерттеу еңбектер: оқулықтар мен оқу құралдары және монографиялары, екі 

жүзден аса ғылыми мақалалары бар.  

Қырықбай Мазанұлы «Тарих және баспасөз (Қазақ мерзімді баспасөзінде тарихтың      

«ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы)» зерттеу монографиясының бірінші кітабында XIX 

ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың соңына дейінгі аралықта Қазақстанның түрлі 

қалаларында әртүрлі бағытта шығып тұрған «Түркістан уалаятының газеті», «Дала 

уалаятының газеті», «Айқап», «Қазақ», «Сарыарқа», «Лениншіл жас», «Социалистік 

Қазақстан», «Қазақ әдебиеті» және тағы да басқа газет-журналдарда қазақ халқының 

тарихына, әдет-ғұрпына, отырықшылық, егіншілік, жер мәселелеріне арналып жарияланған 

мақалаларға бүгінгі күн тұрғысынан баға берді.  

А.Қ. Мектеп-тегі – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, 

филология ғылымының кандидаты, түркітанушы ғалым. Ғалым өзінің Алаш зиялыларына 

қатысты  жинаған құжаттарына сүйене отырып, бір Ахмет Байтұрсыновқа қатысты 

қырықтан астам ғылыми мақала жазып, жарыққа шығарды. Ол жарыққа шығарған Ахмет 

Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Мұхаметжан Тынышпайұлы, 

Мұстафа Шоқай, Смағұлбек Гаспиринский, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, 
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Мұхаметжан Сералин, Елдос Омаров, Жаһанша және Халел Досмұхамедовтерге және басқа 

да тарихи тұлғаларға қатысы бар тарихи құжаттар тәуелсіз мемлекетіміздің ұлттық ұстыны 

мен тарихи тұғырының қайта бой көтеруі үдерісінде кәдеге асып жатыр. Аманқос Мектеп-

тегі қазір де бұл тұста өз ұлтының патриоты, азамат ғалымы санатында Әл- Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің журналистика факультетінде белсене еңбек етіп 

келеді.  

Ғ.Т. Майкотова – профессор Қ.Н. Бекхожиннің ғылыми-шығармашылық мұрасы 

жайлы кандидаттық диссертация қорғаған, толымды монография шығарған филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент. Ол «Қайыржан Бекхожиннің ғылыми публицистикасы» 

деп аталатын еңбегінде Қайыржан Нұрғожаұлының журналистік - публицистік қызметіне, 

қазақ журналистикасының тарихын зерттеу мәселелеріне талдау жасайды. Еңбекте 

профессордың жазған мақалаларын қарастырып, оның публицистік қызметінің үш кезеңді 

қамтитынын атап өтті.   Бұл туралы Ғалия Тілеубергенқызы «Алғашқысы 1929 жылы 

Павлодар округтік «Кеңес туы», «Колхоз» газеттерінде тілшілік қызметте жүріп ауыл 

шаруашылығын жақсарту, кедейлерді коллективтік ұйымдастыруға жұмылдыру, қара 

бұқараны жаңа тұрмыс, жаңа шаруашылық орнатуға үгіттейтін шағын хабар- 

мақалаларынан көрініс тапты [9]»,- деп тұжырымдаса, Қайыржан Нұрғожаұлының 

журналистік қызметінің екінші кезеңі ретінде Семейде ана тілінде шығып тұрған 

«Социалды Шығыс», «Екпінді» газеттерінде  қызмет істеген 1935- 1939 жылдары 

аралығын, үшінші кезеңі ретінде Қостанай облыстық «Большевиктік жол» газетінде 

редактор болған 1942- 1945 жылдар аралағында жазған мақалаларын атап көрсетеді. Ал 

монографияның қорытындылай келе төл баспасөзіміздің тарихының жүйелі болуына мол 

еңбек сіңірген ғалымның публицистік мұрасы жан- жақты зерттеліп, зиялы қауымнан 

өзіндік бағасын алуға тиісті екенідігіне назар аудара отырып, «Қ. Н. Бекхожиннің қазақ 

баспасөзінің тарихын зерттеу барысында, әсіресе 20- 30 жылдарға қатысты ой- 

тұжырымдарында өз заманының идеологиясына сай кемшіліктері болса да, оның ғылыми 

талдауларындағы жеріне жеткізе айтқан ойлары, байыпты пайымдауларға құрылған 

зерттеулері, ғылыми публицистикалық мұрасы – қазақ журналистикасының негізін қалаған 

зерделі еңбектерінің бірі [9]»,- деп баға береді. 

      Қазіргі мультимәдениеттер, Шығыс пен Батыс өркениеттері бәсекелесі заманында  қазақ 

баспасөзінің тарихы мен оның даму перспективасына назар аударудың геосаяси маңызы 

бар. Қазақ баспасөзінің тарихы әр кезеңдегі тарихи оқиғаларға, яғни қазақ халқының 

әлеуметтік өміріне, экономикалық жағдайына тығыз байланысты. Сондықтан баспасөз 

тарихы байыпты да терең зерттелгенде ғана оның қоғам дамуында атқаратын рөлі,  

мазмұны, саяси бағыты айқындала түседі. Тарих ғылымдарының докторы, профессор 

Қайыржан Нұрғожаұлы Бекхожиннің аталмыш саладағы зерделі зерттеулері осы қағида 

аясында жүзеге асты. Профессор «Қазақ баспасөзінің даму жолдары» еңбегінде «Қазақ 

журналистикасының тарихын әріден іздеу керек, оны келте қайырмаған жөн» деген 

қорытынды шығарады.  

Қай сала, қандай ғылым болмасын бәрінің қалыптасқан, бастау алған уақыты, 

тарихы бар. Ғылым мен білім тарихпен үндесуі керек. Сонда ғана ол толық, түсінікті 

болмақ. Кеңестік идеологияның «күшіне мініп» тұрған шағында қазақ журналистикасының 

тарихына қалам тартып, зерттеу жүргізу аса қауіпті іс болса да Қайыржан Бекхожин сынды 

ғұламалар тәуекелге басын тігіп, шындықты халыққа астарлап болса да жеткізді. Себебі 

ғалымдарымыз қай халықтың тарихы әріден басталса, соның ғылым-білімі, өркениеті де 

бай болатынын түсінді. Ұлтымызды тамырынан айырмақ болған «қызыл империяның» 

астарлы саясатына кедергі бола білді.  

Нәтижесінде, қазақ баспасөзінің тарихы түбегейлі зерттеліп, бүгінгі ұрпаққа мол 

мұра болып қалып отыр. Қайыржан Нұрғожаұлының еңбектерінде көрсетілгендей, өз 

заманының асқақ тұлғалары: Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев 

сынды қазақ публицистикасының негізін салушылар мен тұңғыш қазақ газеттерінің 

өркендеуіне үлес қосқан Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Сұлтанмахмұт 
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Торайғыров, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин 

секілді Алаш азаматтарының еңбектері де зерттелді. Ұлтымыздың азаттыққа деген аңсары, 

тәуелсіздік жолындағы күресі ұлттық баспасөздеріміздің де бетінен орын алды. Бір сөзбен 

айтқанда, тарих пен журналистика бір-бірімен тығыз байланысты сала. Тарихты зерттеу 

үшін журналистік еңбектер, журналистиканы зерттеу үшін тарих керек. Демек, Қайыржан 

Нұрғожаұлы Бекхожиннің қазақ баспасөзінің даму жолдарын зерттеуі – бүгінгі күннің 

бағалы мұрасы, ертеңге ұмтылдырар іргетасы.  

Профессор Қ. Н. Бекхожиннің ғылыми-зерттеу еңбектері – бүгінгі таңда да өз 

маңыздылығынан  айырылмаған еңбектер, қазақ журналистикасының даму жолдары 

туралы жазылған дара туындылар. Оның зерттеулеріне бүгінгі ұрпақ, келер толқын 

құрметпен қарары сөзсіз.  

«Қазақ баспасөзі жөнінде тек қана жеке мақала, кітапша және еңбектерде азды-көпті 

мағлұматтар беріліп, әртүрлі пікірлер айтылып келгені мәлім. Ал Қ. Н. Бекхожин 

жолдастың бұл кітабы – қазақ баспасөзінің даму жолын біркелкі толығырақ баяндаған 

тұңғыш еңбек. 

 Бір айта кететін жай – әрбір интеллигентті қызықтыратын тақырып қазақ 

баспасөзінің даму жолын баяндайтын осы кітаптың тиражы мүлдем аз. Қорытып айтқанда, 

«Қазақ баспасөзінің даму жолдары»  – қазақ журналистикасын зерттеудегі бағалы еңбек» 

[10]. 
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САНДЫҚ ФОРМАТТА ХАБАР ТАРАТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Жиырмасыншы ғасыр ел тарихында, халық жадында өзінің талай тамаша 

табыстарымен көпшілікті тамсандырған күйде қалды. Елімен бірге есейіп, халқымен бірге 

толығып келе жатқан теледидардың да бір жарым ғасырлық тарихы бар. Он тоғызыншы 
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ғасырдың орта шенінде әлемнің ұлы математиктерінің бірі Вильям Гамельтонның «есептен 

қорытқан жорамал шамасы» «квартернион» деген атпен тарихқа енді. Алайда, жаңалықтың 

жолы қашанда ауыр болатыны белгілі. Сондықтан В.Гамельтонның «екі символы» 1867 

жылы ғана, Кэмбридж университетінің профессоры Д.Максвеллдің осыған негізделген «екі 

теңдеуінен» кейін «электр тоғы мен магнит күші арасындағы қатынас», бүгінгі «электр 

және магнтизм» теориясының негізін қалады. Содан басталған 150 жылдық тарих 

қойнауында «көгілдір экран» деген атпен өмірге енген теледидар әлем халқының күнделікті 

көзі мен құлағына айналды. Телевизиялық жұқпалы дерт бүкіл әлемді тегіс жаулап алды. 

Ресейде 74, Еуропада 70, АҚШ-та 67, Қазақстанда 48 жылдық қалың қатпарлы тарихы бар 

теледидар бүгінде шартарапты түгелдей жайлап, әлемдегі көрермені ең көп ақпарат 

құралына айналды. Оның себебі, әлемнің кез келген қиыр шетіндегі оқиға сол сәтте, сол 

сағатта, сол күні жалпақ дүниеге тарап, Жер тұрғындарын құлағдар етеді. Қазіргі таңдағы 

ақпарат беру әдісі бұрынғы әдістен тым алшақ, мүлдем жаңаша сипатқа ие болып отыр. [1.] 

Бұл қазіргі заманғы ақпараттық уақыт кеңістігінің еркін әрі батыл, әрі көз ілеспес 

шапшаңдықпен билеп алуына байланысты. Сол тұрғыдан алғанда, барлық бұқаралық 

ақпарат құралдарымен салыстырғанда, теледидардың бірінші кезекке шығатыны ақиқат. 

 Теледидар-тек хабар таратушы құрал ғана емес, ағартушылық, насихаттық та құрал. 

Зерттеуші Құдайберген Тұрсын теледидар әсерлілігіне мынадай анықтама береді: 

«Теледидар әсерлілігі өзіне 3 негізгі бағытты қамтитын, әлеуметтік ақпарат 

тұжырымдамасын жүзеге асырады: Ағартушылық /білім жөнінде негізгі ақпарат болып 

табылатын хабарламаны таратады/; Танымдық /логикалық және прагматикалық ақпарат 

негізінде алынған өзіндік білім туралы ұғымды қалыптастырады/; болжаулық /болашаққа 

баға беріп, ол туралы ұғымды қалыптастырып, ол туралы деректі таратады/; ұлттық мәселе 

төңірегіндегі өткір проблемаларда қоғамды топтастыруға қызмет етеді. Біздің күнделікті 

өміріміз, тіршілігіміз, бізді қоршаған орта туралы шынайы көріністі бейнелейді, ой-

өрісімізді түрлі ақпараттармен кеңейтіп, сезімімізді қалыптастыруға, әдеттеріміздің жақсы 

жаққа қарай өзгеруіне әрекет жасайды. Аса мәнді әлеуметтік проблемаларға көпшіліктің 

көңілін аударады, экологиялық этика, қоғамның әрбір мүшесінің өмірлік позициясын 

айқындауға, сан миллиондық аудиториямен жылдам кері байланыстың орнығуына, бұл 

байланыстардың қоғам санасын қалыптастыруға әсерлілігін арттыруға, қоғамның жан-

жақты және үйлесімді дамуына көмектесу, байланыстың кезеңмен дамуын сезінуге жағдай 

туғызады. Қоғамдық мінбеге айналу, орталық және аймақтық, заң шығарушы және 

орындаушы тұтқалардың халқы алдында есеп беруі, өз саясатын түсіндіру, өз қатарына 

халықтың қалың тобын тартуға, қоғамның әлеуметтік ақпараттануына басты мәселені 

шешуі, психологиялық құқықтық қоғамға тиімді бағытталуына жағдай туғызу, 

сезімталдық, логикалық және прагматикалық  ақпаратты негізге алуға; ең бастысы-

хабардың соңғы нәтижесінің тиімділігін сезінуге; телекөрерменнің әрқайсысына сол сәтте 

өзімен бірге миллиондаған адамның сол хабарды көріп отырғандығын сезінуі, әрі 

телеэкрандағы пікірді өзіне қарата отырып ұғынуына; телекөрерменге қарама-қарсы 

пікірдегі ойлардың да айтылмайтынын сезінулеріне; табар ақша қатынасындағы өзгерістер, 

экономикалық ақпараттың шыншыл және ашықтығы, коммерциялық тақырыптардың 

ауқымын ұлғайту, табар және қызмет, фирма және компания, ертеде талдау мен сынауға 

жабық болған тақырыптар тағы сл сияқты олардың әрқайсысына шыншыл, жылдам әрі 

орнықты баға беру, теледидар хабарының әрқайсысының міндеті». [2]  Коммуникацияның 

бүгінгідей дамыған заманында жылдам хабар таратудың басқа бір жолын елестетудің өзі 

қиын.  Дегенмен де, қазіргі заманғы ақпараттық - коммуникациялық технология 

жетістіктерінің соңғы уақытта қазақстандықтар өміріне енгізілуі қуантады. Осы уақытқа 

дейін біздің республика тұрғындарының 50 пайызы саны 4-тен кем емес, отандық 

телеарналарды эфирлі телехабар таратудың ұқсас желілерінде көре алатын. Сандық хабар 

тарату енгізілгеннен кейін, қамту аймағы шегіндегі елді мекен тұрғындар саны, 30-ға 

дейінгі телеарнаны көру мүмкіндігіне ие болады. Бұл ақпаратқа қол жетіміділікті барынша 

арттырады. Ендеше, енді бүкіл Қазақстан бойынша, бұрынғыдай, шатырға антенна қадай 
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салып, арналарды қызықтай беру деген болмайды, «көк жәшікті» қызықтаймын деген 

барлық қазақстандықтарға сигналды түрлендіретін арнайы құрылғы сатып алуға тура 

келмек. Өйткені, еліміз сонау Кеңес кезінен қолданылып келген қазіргі аналогтық жүйеден 

2015 жылы түбегейлі һәм мәңгілікке бас тартып, бүкіл әлемдегідей сандық телерадиохабар 

тарату торабына көшеді. Өйткені, осы (2013 жылдан 2015 жылға) дейінгі аралық жаңа хабар 

тарату форматына бірте – бірте көшу кезеңі ретінде белгіленіп отыр. [3]  

Бүгінгі таңда сандық хабар таратуға өту «Женева 2006» (G06) халықаралық келісімі 

аясында жүзеге асырылуда.  Бұл келісімге Қазақстан Республикасы 2006 жылы қосылған 

болатын. 2011-2015 жылдарға жоспарланған ұқсас сандық эфирлік телехабар таратуға өту 

жобасы кезең-кезеңімен жүргізілмек. Онда 2015 жылға қарай ел халқының 95 пайызға 

қамтылуын қамтамасыз ету қарастырылған. Жалпы телеарналарды сандық DVB-T2, MPEG-

4 форматта таратуды қамтамасыз ететін ұлттық эфирлік сандық телехабар тарату желісі 

(ЭЦТТ) 3 шілде күні (2012 жылы) Елбасының қатысуымен Астана қаласындағы Медиа 

орталықта салтанатты түрде іске қосылған болатын. ЭЦТТ желісінің басқару және 

мониторингтеу бас орталығы Алматы қаласындағы «Көктөбе» телемұнарасында 

ұйымдастырылған. Телехабар таратудың эфирлік желісі құрылысының бастапқы кезеңін 

іске асыру аясында Астана, Алматы, Қарағанды, Жезқазған, Жаңаөзен қалалары, 30 

телеарнаны (тегін), ал өзге аймақтарда 15 телеарналардың таратылуын қамтамасыз етуді 

алдын ала ескерген. Жалпы алғанда, желіге сандық хабар таратуды қамтамасыз ететін  827 

радиотелехабар тарату стансасы енгізіледі делінген.  

Жалпы желі құру технологиясы республикалық деңгейдегі орталық мемлекеттік және 

коммерциялық телеарналар, сондай-ақ облыстық, жергілікті арналарды қосумен, арналар 

топтамасын (мультиплекстер) қалыптастыруға мүмкіндік береді [4]. Сонымен бірге, 

«Қазақстандық телекоммуникация» АҚ-тың спутниктік желісі жаңа DVB-S2 МРЕG 4, 8 

PSK стандарттарына ауыстырылды. Таратылымның жаңа пішініне көшу арқылы  

спутниктік ресурстарды оңтайландыруға, телеарналардың санын көбейтуге, облыстық 

телеарналардың жоғары айқындылықтағы (HD-пішіндегі) тәулігіне 14 сағат бойы (бұрын 

тәулігіне 1 сағат) хабар таратылуына қол жеткізілді. Бағдарламаларды жаңа стандартта көру 

үшін «Кателко плюс» спутниктік желісінің тұтынушыларына арналған спутниктік 

қабылдағыштар (ресиверлер) ауыстырылады. [5]  Жалпы бұл технологияның мүмкіндігі өте 

зор. Мәселен, сандық хабар тарату жүйесі арқылы бір ғана «Хабар» арнасы жұмыс істеп 

тұрған жиілікте осындай 10 арнаның жұмысын үйлестіруге мүмкіндік береді. Оның 

кереметтілігі осында. Демек, бұл ақпарат салаларындағы бәсекеге қабілеттілікті күшейтеді. 

Сөйтіп біз шетелдік телеарналармен сапалық жағынан теңесіп, телеөнімдеріміздің құны 

артады және олар сұранысқа ие болады. Біз әлемдік үрдістен кеш қалмауымыз керек. Бұл 

уақыт талабы. Қазір еліміздің аумағына толықтай кеңінен таралатын мемлекеттік 

«Қазақстан» ұлттық арнасы мен «Хабар» агенттігі секілді екі көшбасшы арнамыз бар. 

Сонымен бірге «Ел арна» мен спутниктік «Каспионет» телеарналары күні бүгінге дейін 

жеке хабар таратып келе жатқаны болмаса, «Хабардың» еншілес кәсіпорны болып 

табылады. Осы арналардың жұмысын реттеп, жөнге келтірудің арқасында біз жаңа 

мүмкіндіктерге ие боламыз. Сондықтан да келешекте тек қазақ тілінде хабар тарататын 

телеарна ашуға да жағдай туады. [6]  Бүгінгі таңда сандық телерадио хабарларын таратуға 

көшу технологиясын енгізу ғылыми-техникалық үдеріс нәтижесінде жүзеге асырылып 

отыр. Осы уақытқа дейін қолданылып келген балама хабар таратуды тоқтатуға әкеп соғатын 

басқа да факторлар бар. Женевада өткен (РКР-06) радио байланысының өңірлік 

конференциясында қабылданған, құрамына Қазақстан да енетін 1-ші ауданға арналған 

жиілік жоспары 2015 жылға дейін тағайындалған балама хабар таратуды қорғауды 

қамтамасыз ете алады, одан әрі сандық теледидардың жиілік жоспары ғана қолданылады. 

Егер, Қазақстан көрсетілген мерзімде сандық хабар таратуға көшпейтін болса, онда сол 

кезден бастап (РЭҚ) оның аумағында халықаралық қорғауды талап етуге радио 

электрондық құралдардың құқығы болмайды. Сандық хабар таратуды енгізудің негізгі 

мақсаты қандай? 
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– Бұл ең алдымен тұрғындарды міндетті әлеуметтік маңызы бар кепілдендірілген 

көпарналы хабар тарататын жоғары сапалы теледидар және радиоарналармен қамтамасыз 

ету. Баламалымен салыстырғанда, сандық формат бірінші кезекте теледидар және радио 

бағдарламалардың техникалық сапасын арттыруға және санын көбейтуге мүмкіндік береді. 

Бұл – тапсырыс бойынша фильмдер мен бағдарламаларды жоғары дәлдікпен ұсыну сияқты 

интерактивтік қызмет түрлерін көрсететін теледидар, жоғары жылдамдықтағы Интернет. 

Ал, сандық теледидар және радио хабарларын таратуды енгізу үшін елімізде қандай 

шаралар атқарылып жатыр? 

– 2012 жылға дейінгі аралықта еліміз бойынша 5 қала сандық теледидармен қамтылды. 

Отандық телеарналарды сандық форматта көруге Астана, Жаңаөзен, Алматы, Қарағанды 

және Жезқазған қалалары бірінші болып қол жеткізді. Оған көшуді жүзеге асыру үш кезеңге 

бөлінген. Бірінші болып 2011 жылы “OTAU TV” ұлттық спутниктік теледидар жүйесі 

енгізілді, оған еліміздің кез келген жерінен қосылуға болады. “OTAU TV” спутниктік 

теледидар көрсетілетін DVB-S2 стандарты дыбыс пен бейненің жоғары сапасына, сонымен 

қатар HD-форматтағы бірнеше телеарнаның жоғары дәлдікте көрсетіліміне мүмкіндік 

береді. 

“OTAU TV”-ның базалық қоржынына 44 отандық телерадио арна енеді және ол 

мемлекеттік бюджет қаржысынан (абоненттік төлемсіз) шығынды жабу есебінен тегін 

ұсынылады. Шетелдік барынша рейтингтік телеарналарды көрсететін “Стандарт” және 

“Элит” ақылы қоржындарына қосылу құны – айына 1000 және 2000 теңге. “OTAU TV” 

спутниктік қондырғысын орнатқан абонентке сыйлық ретінде 15 күн бойы 103 телеарнаны 

тегін көру мүмкіндігі беріледі.  

Еліміздің кеңістігінің кеңдігін есепке алған “Қазтелерадио” АҚ дилерлік жүйені 

пайдалана отырып, қосылуды ұйымдастырудың түбегейлі жаңа әдістерін қолданады. 

Бүгінде 500-ден астам авторландырылған дилер жұмыс істейді. Олардың қабылдау 

қондырғыларын (қабылдағыштар, антенналар, конверторлар) жеткізуге, құрастыруға және 

дәлдеуге өкілеттіктері бар, сонымен қатар олар орнатылған қондырғыларға кепілдік бере 

алады. [7] Хабар агенттігіне 2013жылдың Маусымның 5- де берген сұхбатында Сәкен 

Сәрсенов көлік және коммуникация вице-министрінің айтуынша ағымдағы жылдың аяғына 

дейін ел халқының 58 пайызы, ал 2015 жылға қарай 95 пайыздан астамы сандық 

телеөнімдермен қамтылады. Бұл үшін 51 млрд. теңгеге қолданыстағы 626 

радиотелевизиялық стансаны жаңғыртып, жаңадан 201 станса салу көзделуде. Қазір 

мемлекеттік арналардың алды цифрлық форматта хабарлар дайындалуда.[8]  

Бұл айтқарылып жатқан игі іс Елбасының тапсырмасы бойынша  Қазақстан 

Республикасының 2020 жылға дейінгі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасына 

сәйкес жүзеге асырылып отыр. Бұл жобаның басты мақсаты – еліміздің шалғайдағы елді 

мекендерін қоныстанған тұрғындардың ақпаратқа деген қолжетімдігін қамтамасыз ету. 

Еліміздің экономикалық қуатының артуына байланысты, Қазақстанда индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Ал инновациялық даму 

дегеніміз, міне, осы IT технология.  

        Мемлекет басшысы қазақстандықтардың осы бір жоғары инновациялық жобаның іске 

қосылуы өркениеттің биік деңгейінде сезіне алатындығы. Бұл елге керек игілікті іс[9]. 

Бұған дейін Қазақстанның шекаралық аймақтарында, шалғай елді мекендерде қоныстанған 

отандастарымыз Қазақстан телеарналарының хабарларын көре алмайтын еді. Енді бүкіл 

қазақстандықтар отандық ақпаратпен сусындайтын болды. Бұрын ақпараттық теңсіздікті 

сезініп келген отандастарымыз енді елмен бірге болады, болып жатқан жаңалықтарды дер 

кезінде біліп, елімізде жүргізіліп жатқан саясатты қолдап отырады.  

_________________________ 
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БИЗНЕС И  ЖУРНАЛИСТИКА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ ПАРТНЕРСТВО? 

 

В последнее время высказывается много претензий к молодым журналистам, 

выпускникам факультетов и отделений журналистики университетов. Речь идет даже 

не столько о профессиональном мастерстве, сколько об элементарной грамотности 

наших выпускников. Проблема подготовки журналистов – проблема общезначимая, она 

как капля воды отражает все многообразное состояние отечественных масс медиа, их 

боли и болезни. Но, как выяснилось, претензии есть не только к начинающим 

журналистам. Так называемые заказчики, работодатели, представители крупных 

корпораций имеют претензии ко всем средствам массовой информации. Так, на нескольких 

Медиа Курултаях, ежегодно организуемых Казахстанским пресс-клубом  состоялись 

серьезные дискуссии между представителями ведущих деловых изданий республики и 

руководителями пресс-служб крупнейших компаний. Претензии и пожелания были 

высказаны с обеих сторон.    

Как известно, подготовка специалиста в любой сфере деятельности в стенах 

классического университета подразумевает как минимум две базовые составляющие: 

теоретическую и практическую. Теоретическая база выпускника университета, какой бы 

степенью полезности в реализации профессиональных задач не обладала, всегда 

характеризует уровень подготовки специалиста и нацеливает его на стратегические задачи, 

как свои личные, так и организации или фирмы, в которой он работает. Практическая же 

составляющая  в рамках высшего образования носит весьма замоделизированный характер 

и дает лишь самые общие представления о будущей профессии. Это, в первую очередь, 

касается подготовки журналистских кадров. Поскольку абсолютно точно произвести 

атмосферу реальной редакции современного средства массовой информации в аудиториях 

и лабораториях вуза не удается при всем стремлении. Просто потому что существует так 

называемый обязательный государственный образовательный стандарт, который студент, 

обучающийся по определенной специальности, обязан пройти и который включает массу 

дисциплин, включенных в список всех желающих иметь диплом о высшем образовании. 

Однако компенсировать часть потерь практических часов при обучении будущих 

журналистов, несомненно, удается. 

За последние несколько лет требования к журналисту, особенно журналисту 

делового тематического издания, в условиях жесткой борьбы за место на информационном  

рынке, за читателя и рекламодателя неизмеримо возросли. Причиной этому стали темпы 

развития в целом экономики государства, постоянно возникающие на рынке новые газеты 

и журналы. В нашей стране, и это совершенно очевидно, средства массовой информации, 

выдвигают высокие требования к журналистам, в том числе и к начинающим, то есть, 

выпускникам университетов, что требует от студентов и преподавателей журналистики 

работы над профессиональным мастерством.  
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       Концептуально основное требование к журналисту, работающему в качественной 

деловой прессе, сформулировали авторы популярной книги «Профессия – журналист» Т. 

Засорина и Н. Федосова: «На любой факт или событие деловой журналист обязан смотреть 

глазами своего читателя: менеджера или финансиста, специалиста по недвижимости или 

персоналу. Соответствен подбор тематики и угол ее освещения. Стиль письма в деловом 

издании строг так же, как деловой костюм: никаких словесных рюшей и оборок, 

недомолвок и двусмысленностей. Отношение к точности и выверенности информации – 

максимально строгое: во-первых, желающих вашими руками подложить свинью 

конкуренту предостаточно (в «Рейтер» иногда говорят: «Лучше быть вторым, но 

достоверным»);  а во-вторых, ваши читатели и рекламодатели по долгу своей работы, как 

правило, умеют отстаивать свои права в суде, так что в случае вашей оплошности, 

пропущенной «мимо ушей да на полосу» редактором, газете (и вам лично) придется немало 

попотеть, а то и заплатить за это» /1/.  

На встречах журналистов разного уровня постоянно ведутся дискуссии, 

посвященные повышению профессионального уровня журналистов. Медиа Курултай – 

одна из ярких дискуссионных площадок – в последние годы обязательно включает Круглый 

стол на котором представители ведущих деловых изданий республики и руководители 

пресс-служб крупнейших компаний высказывают друг другу претензии и пожелания. 

Бизнесмены и предприниматели подчеркивают, что им приходится по несколько раз в 

неделю, а иногда и чаще общаться с журналистами. И, к сожалению, это общение не всегда 

плодотворное. Чаще оно не приносит профессионального удовлетворения ни той, ни другой 

стороне.  Причем, сами бизнесмены, безусловно, заинтересованы во внимании средств 

массовой информации к их деятельности. Они с удовольствием читают всю отечественную 

деловую прессу, не скрывают, что именно казахстанские деловые газеты, такие как 

«Панорама», «Деловая неделя», «Бизнес и власть», «Курсив», «Деловой Казахстан» и 

другие являются для них бесценным источником деловой информации. Они, конечно же, 

заинтересованы в сотрудничестве. Но на практике не всегда журналисты и деловые люди 

находят общий язык. Так, на последней встрече журналистов и предпринимателей в рамках 

Медиа Курултая Президент АО «Казахстанская фондовая биржа» Азамат Джолдасбеков 

высказал интересное суждение о том, что одна мировая газета «Financial Times» 

удовлетворяет информационные запросы в деловой информации чуть ли не всего мира, а у 

нас в Казахстане уже более десятка деловых изданий, а пользователь недоволен. Может 

закрыть все газеты, скомплектовать одну редакцию и делать одно качественное деловое 

издание? Мысль, конечно, интересная. Но стоит ли вмешиваться в процесс, который 

регулируется рынком? Если выходят все эти многочисленные газеты и издания, значит, это 

кому-то нужно.   

Пресс-службы компаний накануне ответственных мероприятий или отчетных 

периодов  готовят пресс-релизы и рассылают их во все СМИ. Но именно после рассылки 

пресс-релизов и поступает огромное количество вопросов из редакций. Наступает так 

называемый этап непонимания. 

      О чем же просят  бизнесмены журналистов?  

     Первое и довольно распространенное замечание, которое высказывают деловые люди к 

журналистам – это четко формулировать вопросы.  Увы, журналисты, задавая вопрос, не 

всегда четко себе представляют, о чем хотят спросить. В вопросах много лишних слов, 

большое вступление, часто в одном несколько вопросов и т.д. Бизнесмены – люди дела, 

четкость и ясность вопроса больше предрасположит их к ответу. И наоборот.  

     Большинство компаний просят журналистов в практике общения с ними использовать 

три языка. Это связано, с тем, что руководители многих крупных казахстанских компаний 

– иностранцы, англоговорящие менеджеры. Кроме того, всю информацию, которую они 

дают СМИ, они, как правило, дублируют во многие разноязычные газеты и журналы.  В 

большинстве публичных компаний существуют также определенные правила  раскрытия 
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информации,  и журналисты должны знать, почему в этой связи компании не могут давать 

эксклюзив.   

Однажды столкнувшись с вольной трактовкой фактов или формулировок, компании 

уже будут очень настороженно вести себя с журналистами. Поэтому они просят всех 

представителей СМИ  осторожно обращаться с формулировками, не делать выводов от 

имени руководства, отличать домыслы от официальной позиции компании.  

Журналистам  следует понимать, что компании не могут комментировать деятельность 

конкурентов, поэтому не надо задавать вопросы о конкурентах, это неэтично. 

Наконец, самое главное. Журналистам следует помнить, что прежде чем обратиться с 

вопросами непосредственно в компанию, нужно посмотреть всю информацию, имеющуюся 

в открытом доступе, к примеру, инвесторские презентации. Читать и изучать их 

внимательно. Многие ответы на вопросы в них уже есть. Внимательно изучать сайт 

компаний. Обращаться за комментариями по общим вопросам рынка в лоббистские 

организации – АФК  и т.д. Научиться работать с «эмбарго», это облегчит задачу самого 

журналиста и повысит уровень доверия к нему.  

В свою очередь, журналисты, не находя необходимой информации у представителей 

компаний, занимаются «самотворчеством», что ведет к подаче недостоверной и 

необъективной информации. Страдает медиарепутация издания, обижаются «герои» 

публикаций и т.д. По оценке журналистов такой очень интересный параметр открытости 

отечественных крупных компаний для прессы составляет 7 баллов из 10. Информационная 

закрытость промышленных, добывающих, финансовых «монстров» ведет к социальной 

напряженности в обществе, доказывают журналисты.  

  При рассмотрении проблем мастерства в деловой прессе исходной позицией выступает 

действие объективных факторов и условий, в которых работает специалист. Для 

работников средств массовой информации – это социально-экономическая ситуация, 

политическая организация общества, тип социального управления, степень правовой 

организации информационной и издательской деятельности и т.д. Немаловажное значение 

имеет, безусловно, и ряд субъективных факторов, среди которых главными выступают 

степень квалификации и умение журналиста. Поэтому в теории журналистики  прослежено 

взаимодействие мировоззренческой позиции и способы деятельности журналиста, дающие 

возможность выявить совокупность профессиональных методов, обеспечивающих 

необходимый уровень мастерства. При этом, как нам представляется, основное качество 

текстов, написанных для средств массовой информации, обозначается словом 

«публицистичность».  

В свою очередь, со стороны СМИ высказываются  рекомендации, часто 

конструктивного и реального характера. Так, например, если речь в пресс-релизе идет о 

региональных предприятиях или мероприятиях, к которым нет доступа, то журналисты 

предложили визуализировать факты, выставлять на сайте фото, видео и т.д. Нынешнее 

поколение журналистов рассматривают Интернет как первоисточник любой информации, 

и для них, конечно, важно, была ли данная информация в Интернете или нет. Визуализация 

информации – важный компонент объективности и достоверности. Поэтому высказанная 

рекомендация нашла поддержку у обеих сторон.  

Представители СМИ поддерживают предложение о создании на сайтах компаний 

путеводителя для журналистов – более подробное изложение информации по 

определенному вопросу. Наряду с другими рекомендациями, отметим лишь еще несколько. 

В частности, в компаниях должна быть выработанная «система замещений и согласований» 

(в противном случае, при отсутствии PR специалиста или пресс-секретаря в офисе, работа 

со СМИ просто прекращается); координация ответов на вопросы СМИ, зачастую, очень 

сложный и долговременный процесс в компаниях. Это влияет на качество работы. Надо 

сделать его максимально простым и быстрым.  
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Много претензий со стороны журналистов высказывалось по поводу очень низкого 

качества переводов текстов на казахский язык, особенно годовых отчетов («читать  их 

просто невозможно»!).  

В целом, журналисты не просто заинтересованы в сотрудничестве с компаниями. В 

условиях быстрорастущего рынка, экономики в целом журналисты не всегда успевают 

отслеживать новые инновационные подходы в решении экономических проблем. В связи с 

этим журналисты выдвинули ряд требований к публичным компаниям ввести целый 

комплекс регулярных тренингов и образовательных программ, регулярных брифингов для 

работников СМИ.  

Таким образом, внедрение в программу обучения будущих журналистов 

практических задач,  стоящих перед выпускниками факультета журналистики, их решение 

в ходе учебного процесса, решает ряд проблем совершенствования подготовки 

специалистов. Первая - ясность требований работодателя. На рынке рабочей силы 

востребованность журналистов достаточно высока. Многие редактора газет хотят, чтобы 

выпускник журфака сразу брался за освещение серьезных экономических проблем и 

работал в качестве аналитика. Безусловно, завышенное требование, но оно в какой-то мере 

обоснованно, поскольку жесткость конкуренции не дает время вчерашнему студенту, а 

нынешнему специалисту, на «раскачку». Внедряться в рабочий процесс следует 

немедленно и профессионально. Учитывая этот фактор, уже в университетской аудитории 

приходится моделировать будущую ситуацию и готовить студентов к возможным 

профессиональным рискам. 

     Анализируя современные способы так называемой интеллектуальной коммуникации и 

передачи информации, следует отметить, что журналисты не просто ретранслируют 

информацию, а творчески отбирают, перерабатывают ее, находят форму, обеспечивающую 

наиболее быстрое и прочное ее усваивание. Кроме того, в современных СМИ заложена 

потенциальная возможность создания в будущем специальных средств обратной связи с 

аудиторией, включающих технические устройства в виде информационно-поисковых 

систем и автоматизированных хранилищ. В связи с этим следует акцентировать внимание 

на проблеме определения статуса информации и на урегулировании отношений в сфере ее 

обмена. Экономические сведения все больше приобретают коммерческий характер, 

становятся объектом купли-продажи, основой финансовой и профессиональной 

деятельности обществ, организаций, предприятий.  

      В условиях функционирования казахстанской журналистики все большее значение, на 

наш взгляд, приобретают экономические сведения как основа профессиональной 

деятельности субъектов рыночных производственных отношений. Эти сведения, 

собранные и обработанные журналистами, опубликованные в специализированных 

периодических изданиях и составляют содержание деловой прессы Казахстана.  

         Рассматриваемый экономический аспект общественной жизни чрезвычайно 

разнообразен, функционирует масса секторов экономики, и все они требуют регулярного 

освещения и анализа в средствах массовой информации. Правильно предостерегают 

опытные журналисты о том, что желание познать все в наше время может привести к 

нерациональному расходу времени и сил. Поэтому важно помочь будущему журналисту 

выбрать «свой» отдельный сегмент и, изучая его более подробно и глубоко, стать докой в 

освещении проблем своей специализации.  

   Экономическая пресса содержит в основном информацию так называемого 

стратегического плана, предполагающую размышление и преобразование деятельностного 

сознания и поведения.  Как правило, журналистский текст в  СМИ  обращен к практике 

читателя,  обычно в нем дается интерпретация реальной социальной или экономической 

проблемы. Логическую основу произведения составляет специфически журналистское 

истолкование отражаемой проблемы и путей ее разрешения, т.е. особого типа знание 

смысла развивающихся событий. Публицистическое произведение в своей формально-

содержательной определенности и внутренней завершенности выступает как материальный 
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носитель этого особого вида знания: читатель как бы извлекает из текста то, что может 

использовать в практической деятельности. О мастерстве журналиста в данном случае 

свидетельствуют острота постановки проблемы, очевидность аргументации, 

оригинальность и действенность рекомендаций, яркость и прогностическая направленность 

«образного ориентира».    

Деловая журналистика требует компетентности от журналистов, полного понимания 

существа проблемы, о которой идет речь. На наш взгляд, именно данный вид 

специализации может позволить профессионалу подтвердить тезис о том, что современный 

уровень подготовки специалистов для информационной деятельности  не может оправдать 

поверхностного, дилетантского подхода в освещении реалий нашей жизни. Мастерство 

журналиста может проявиться в полноте, разнообразии, оригинальности, новизне, 

общезначимости и практической приложимости элементарных выразительных средств 

воздействия на сознание и поведение читателя. 

         Современная реальность, характеризующаяся значительным количеством источников 

и ситуацией выбора в условиях сосуществования в одном информационном пространстве 

однотипных изданий, безусловно, способствует совершенствованию журналистского 

мастерства на стадии выбора темы и поиска фактов. Соглашаясь в принципе с 

журналистской позицией о том, что каждый новый материал приходится писать «с чистого 

листа», следует подчеркнуть, что тот самый запас знаний о ситуации и процессах дает 

преимущество профессионалу и сразу позволяет распознать  новичка в теме в случае 

отсутствия таких знаний. Эту мысль сформулировал журналист-экономист Тулеген 

Аскаров: «Некоторое время тому назад бытовало суждение, что любой достаточно опытный 

журналист может без труда переквалифицироваться, например, на финансовые темы. Но 

теперь стало очевидным, что та же финансовая сфера настолько усложнилась и развивается 

к тому же быстрыми темпами, что без специальной подготовки не справиться с грамотным 

ее освещением».  

    Под грамотным освещением экономических процессов в деловой прессе      надо 

понимать создание таких текстов для СМИ, в которых бы соразмерно сочетались 

аналитический подход, убедительная аргументация при помощи цифр и других данных, а 

также публицистичность как «яркая образная форма движения мысли».  Назвать  одну 

газету или журнал в Казахстане, уже достигших такого удачного сочетания,  на данный 

момент представляется затруднительным.  

 

 

Барлыбаева С.Х., 

д.и.н., профессор 

КазНУ им.аль-Фараби 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

В КАЗАХСТАНЕ 

 

      О развитии информационного общества  (ИО) заговорили всюду: в Азии, в Европе 

и Америке. Двадцать–тридцать лет назад идея ИО, впервые упомянутая японскими 

исследователями, казалась далекой будущей целью, желаемым абстрактным будущим, 

сверхзадачей. В настоящее время – это уже конкретная реальность, модель общественного, 

экономического развития, социально-культурных перспектив. 

 Информационное общество возникает в рамках существующих индустриальных, 

новых индустриальных обществ с разной степенью интенсивности, но в соответствии с 

общими закономерностями развития. В таком обществе информационный сектор 

экономики, коммуникационные технологии оказывают решающее влияние на развитие 

стран, регионов. 
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Концепций, теорий, касающихся развития ИО, в настоящее время очень много.  

Практика развития стран на общеазиатском, общеевропейском и на национальном уровне 

– высвечивает реальные проблемы. В ХХ1 веке исследователи осмысливают, анализируют 

коммуникационные, технологические, культурные и социальные аспекты ИО через призму 

отдельно взятой страны, каждого региона в отдельности. 

Обретение Казахстаном независимости обусловило необходимость осмысления 

исторических, социально-экономических и культурно-информационных процессов в мире. 

Среди долгосрочных приоритетов до 2030 года в Послании народу Казахстана Президент 

Н.А.Назарбаев отметил важную роль коммуникационного развития в республике.  

Глобальное информационное общество формируется локально и в разных странах этот 

процесс идет с различной степенью интенсивности и особенностями, движение к ИО – это 

общая тенденция как для развитых, так и для развивающихся стран. Каждая страна идет к 

ИО своим путем в зависимости от исторических, политических, социально-экономических 

и культурных условий. Анализ различных программ и концепций позволяет выявить 

следующие свойства, которые характерны при переходе к  ИО: 

- При разработке концепций перехода к ИО используется комплексный подход, 

основанный на поддержании баланса интересов государства, общества, бизнес сектора, 

личности. 

- Экономика ИО – это экономика, основанная на информации и знаниях. 

     Информационное общество – это общество непрерывного обучения. 

- Концепция ИО имеет гуманистическую направленность. 

Глобальный информационный процесс сильно повлиял на региональный и 

национальный уровни. Правительства ряда азиатских стран уже разработали, а некоторые 

разрабатывают государственную концепцию вхождения страны в информационное 

общество и в глобальное информационное пространство с учетом технологических, 

социально-экономических и культурных факторов. Казахстан находится в пути 

формирования информационного общества. 

Телекоммуникационный рынок Казахстана переживает бурное развитие в освоении 

информационных технологий. Крупные города и областные центры республики 

оснащаются мощными цифровыми телефонными станциями. Идет освоение кабельно-

спутникового вещания, прокладывается высокоскоростная волоконно-оптическая 

магистраль ТАЕ (Транс-Азиатско-Европейская линия передачи). 

Продолжается реализация проекта национальной акционерной компании 

«Казахтелеком» по созданию национальной информационной супермагистрали, которая 

охватит цифровыми потоками все областные центры и крупные города Казахстана и 

обеспечит транзит международных информационных потоков. Коммуникационная 

индустрия Казахстана находится на качественно новом этапе развития, который 

определяется геополитическим положением республики, происходящими в стране 

социально-экономическими преобразованиями. 

Все заметнее проявляется тенденция к подготовке национальных вещательных 

программ, способных конкурировать с международными, запуск собственного спутника 

связи обеспечивает непосредственное телевещание на всей территории страны, создаются 

специализированные кабельные телевизионные службы, постепенно внедряется цифровое, 

интерактивное вещание, активно развивается Интернет. 

Политически сильная тенденция в направлении дерегуляции, открытости страны для 

расширения сферы приема глобального вещания,  коммерциализация телевизионных 

систем способствуют ускорению интеграционных процессов, что, в свою очередь, 

повышает конкурентоспособность новых участников информационного рынка. 

       Потенциал ИКТ  входит в число государственных приоритетов. В стране растет 

производство информационных продуктов и услуг. В ХХ1 веке бизнес информационных 

технологий стал одним из наиболее процветающим. Изменения в жизни казахстанского 

общества, вызываемые распространением ИКТ, носят как экономический, так и 
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социокультурный характер.        Удешевление компьютерной техники, введение цифровой 

связи, строительство волоконно-оптических магистралей – все это открывает новые 

возможности для информационной индустрии. Информационная, телекоммуникационная 

сфера расширяется, стирая границы между секторами традиционных систем СМИ и 

создавая новые медиа. 

        Казахстан активно внедряет новые информационные технологии в 

коммуникационную  сферу. Огромная территория страны также способствует развитию 

спутникового ТВ – телевидения без границ. Большим подспорьем в этом направлении 

является казахстанский космодром «Байконур» - центр по запуску космических ракет. В  

июне 2006 году был запущен первый казахстанский  спутник «Казсат-1». «Казсат-2» был 

запущен в середине 2011 года, который обеспечивает республику спутниковой связью, а 

также цифровым телевидением и  радиовещанием. А с запуском «Казсат-3» в 2014 году 

Казахстан не будет зависеть от иностранных операторов связи.  

      Важнейшим приоритетом для Казахстана является  - переход страны на цифровое 

вещание к 2015 году.  С июля 2012 года в стране была запущена сеть цифрового эфирного 

телевещания в Астане, Алматы, Караганде, Джезказгане и Жанаозене. В 2013 году 

национальная спутниковая сеть «ОTAU- TV» охватила цифровым вещанием 400 тысяч 

новых абонентов [1].  

        Темпы роста новых средств массовой коммуникации показывают, как велик спрос на 

информационные услуги. В стране, согласно данным Министерства культуры и 

информации   РК,  в  2013 году число казахстанских пользователей Интернета превысило 

10 миллионов  человек. Пользователей Казнета в республике стало - 6,4 млн. человек [2]. 

Число пользователей мобильной телефонии в Казахстане - составило 32 млн. человек, а  в  

2008  году общее количество зарегистрированных абонентов сотовой связи в стране было - 

15,9 млн. человек (население Казахстана, по данным 2013 года, - составляет  17 млн. 98 

тысяч человек) [3].  В настоящий момент в Казахстане  13 эфирных телеканалов с 

республиканским охватом, телеканалы регионального телевидения и около 40 кабельных 

операторов. 

        Стране за годы независимости удалось создать необходимые материально-

технические ресурсы для развития интеллектуального потенциала, для формирования 

информационного общества, для развития современных систем коммуникаций, определить 

новый вектор развития в эру глобализации, разработать коммуникационную стратегию 

«Информационный Казахстан-2020». 

         27 ноября 2012г. правительством страны был одобрен проект государственной 

программы «Информационный Казахстан-2020». По словам министра транспорта и 

коммуникаций РК Аскара Жумагалиева: «Программа направлена на внедрение 

инфокоммуникационных технологий во всех сферах экономики. Это, в свою очередь, 

позволит решить задачи повышения эффективности системы государственного 

управления, способствует развитию отечественного информационного пространства. 

Проектом программы предусмотрено дальнейшее внедрение современных технологий 

связи, цифрового телевидения, перевод государственных услуг в электронный формат  к  

2014 году, активное применение новых технологий в медицине, образовании и других 

сферах» [4].  Будет развиваться и электронная коммерция, для этого министерство 

транспорта и коммуникаций  РК  готовит закон об электронной торговле. Данная 

программа способствует созданию открытой информационной среды для социально-

экономического и культурного развития казахстанского общества. 

      В программе «Информационный Казахстан-2020» особый акцент делается на развитие 

медийного пространства, на производстве казахстанского контента, на повышение уровня 

удовлетворенности отечественным информационно-культурным продуктом. В результате 

этого, как отметил экс-министр культуры и информации Казахстана – Дархан Мынбай (ныне 

министр культуры и информации – Мухтар Кул-Мухаммед), «к 2020 году должно стать 

увеличение  объема телевизионной продукции казахстанского производства до 60% от общего 
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эфирного времени. Число Интернет-сайтов в доменах .kz и  .каз должно увеличиться на 50% 

по сравнению с 2012 годом. Объем производства ТВ продукции способом размещения заказа 

среди частных телеканалов на условии софинансирования составит не менее 15 проектов в 

год, при этом объем переданного государственными телеканалами в аутсорсинг составит – 

60%. Казахстанские телеканалы станут доступны на территории 110 стран, как отмечал экс- 

министр Д.Мынбай,- а количество СМИ в Интернете составит 95% от их общего количества. 

К 2020 году количество абонентов национальной спутниковой сети должно достигнуть 1 млн. 

человек» [5].       

       За последние три-четыре года в казахстанский эфир были запущены специализированные 

телеканалы: «Мадениет» (Культура), «Балапан» (Детский канал), «Спорт-КЗ», «Билим» 

(Знание), «24.kz» (Новостной канал) и такая дифференциация телеканалов будет постепенно 

расти в Казахстане, развивая узкоспециализированные республиканские форматы. 

           Расширяющееся информационное  пространство обновляет социальный климат в 

обществе. Так сравнительный анализ особенностей медиа потребления в Казахстане, 

проведенный Общественным фондом «Стратегия» (декабрь 2010-декабрь 2011гг.) в рамках 

проекта «Евразийский монитор» - показал, что наиболее востребованным медиа является – 

телевизор, он есть в каждом доме, 91% - любят смотреть ТВ передачи в Казахстане, 22% - 

читают газеты каждый или почти каждый день. Высокий уровень востребованности у 

мобильных телефонов – 86% опрошенных в стране, владение компьютерами (в том числе 

ноутбуками) - 52%, однако выход в Интернет- 35% опрошенных, которые имеют компьютер; 

показатель подключения к спутниковому ТВ – 29%, к кабельному ТВ подключена – треть 

опрошенных. На вопрос: «К каким источникам информации вы обратились бы, в первую 

очередь, чтобы узнать о событиях в политической, экономической, культурной жизни»? - 64%  

казахстанцев ответили, что к отечественному ТВ. Казахстанцы чаще опрошенных в других 

странах СНГ (Содружество Независимых Государств) ищут информацию в отечественных 

газетах и журналах – 34%. Но наши соотечественники более активны в потреблении 

телевизионных каналов, чем в других постсоветских странах.        

          По данным ОФ «Стратегия», в медиа потреблении Казахстана, в рейтинге популярности 

СМИ – лидируют: отечественное телевидение и печатные СМИ. В Казахстане чаще, чем в 

других странах СНГ востребованы зарубежные, российские масс медиа, особенно ТВ. И также 

более выражен интерес к международным событиям. Более 60% опрошенных в стране 

уверяют, что главными источниками получаемой информации – являются отечественные 

СМИ. Как отмечает ОФ «Стратегия», «в целом жители Казахстана продемонстрировали 

относительно высокий уровень активности в познавательных процессах, это отразилось и на 

высоком уровне потребления различных медиа. Удовлетворять свой интерес казахстанцы 

могут с помощью различных современных коммуникационных средств, отдавая 

предпочтения тем из них, которые более распространены и экономически приемлемы. 

Приоритет в выборе был отдан казахстанским СМИ, зарубежные, в первую очередь, 

российские, масс медиа играют, скорее, дополняющую роль [6].  

      Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, развитие 

интеллектуального  капитала в республике – позволяет говорить об обновлении ситуации в 

области информационной индустрии, основанной на социально-экономических и культурных 

преобразованиях в обществе. На повестку дня встают вопросы конкурентоспособности  

средств массовой коммуникации  с зарубежными СМИ, качества традиционных и новых 

медиа, заполнения новых СМИ отечественным контентом, производством казахстанских IT-

продуктов и услуг.  

      Новые информационно-коммуникационные технологии вносят свои коррективы в 

жизнь казахстанского общества: расширяется кабельно-спутниковое вещание, мобильный 

Интернет, сотовая связь, развивается блогосфера, социальные сети, цифровое вещание, 

постепенно внедряются элементы интерактивного ТВ, увеличивая доверие к электронным 

средствам массовой коммуникации. 
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       Интернет, кабельно-спутниковое телевидение, мобильная телефония являются одними из 

главных компонентов процесса глобализации. Они глобальны по своей сути. Глобальными 

являются и последствия эволюции  информационной индустрии, ее бурное развитие уже 

сегодня изменяет формы потребления информации и коммуникации в стране.    

       Средства массовой коммуникации влияют на все стороны жизнедеятельности общества. 

У населения  появляется широкий выбор коммуникационных услуг, телерадиоканалов. 

Развитие общества становится более динамичным, мобильным за счет интерактивности, 

оперативности, доступности информации и коммуникации, и СМК играют в этом важную 

роль.  

       Информационная индустрия в стране переходит на новый количественный и 

качественный уровень, затрагивая не только компании, но и все области страны,  она 

определяет способность страны устоять в конкурентной борьбе современного 

высокотехнологичного мира. 

Глобальное информационное общество формируется локально и в разных странах этот 

процесс идет с различной степенью интенсивности и особенностями, движение к ИО – это 

общая тенденция как для развитых, так и для развивающихся стран. Каждая страна идет к 

ИО своим путем в зависимости от исторических, политических, социально-экономических 

и культурных условий. 

   Национальные проекты по развитию информационного общества уже приняты или 

разрабатываются во многих странах, в том числе и в Казахстане. Опыт многих 

постиндустриальных стран мира актуален и для нашей республики, где происходит 

становление информационного общества, закладываются основы его развития. 

  В Казахстане созданы условия для развития информационного общества. Новые 

информационные технологии, политика либерализации в области СМК открыли новые 

возможности для развития Интернета, появления новых сетевых операторов, Интернет-

провайдеров, новых СМИ, что в свою очередь, способствует развитию конкурентного 

информационного рынка, что позволит республике войти в глобальное информационное 

пространство. Реформирование государства будет успешным при сохранении обществом 

своей идентичности в условиях коммуникационной и экономической глобализации. 

______________________ 

1.ТРК «Хабар», 18 января 2013. 

2. ТВ «7 канал», 15 ноября 2013. 

3. ТВ «Астана»-14 ноября 2013. 

4.Казахстанская правда, 27 ноября 2012. 

5.Казинформ, 27 ноября 2012. 

        6. http://www/eurasiamonitor.org/rus/ 
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КазНУ им.аль-Фараби 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Основоположниками национальной правовой журналистики Казахстана,  ее 

первыми талантливыми мастерами, подлинными трибунами народных чаяний мы 

называем Чокана Валиханова (1835-1865), Ибрая Алтынсарина (1841-1889), Абая 

Кунанбаева (1845-1904). Просветительская деятельность передовых интеллектуалов 

казахской общественности выступила как фактор формирования национального 

самосознания. Понимание исторической необходимости привело к использованию 

такого оружия, как публицистическое слово, для защиты интересов народа, угнетенного 

феодально-байскими порядками и царскими колонизаторами, для его социально-

http://www/eurasiamonitor.org/rus/
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политического просвещения, для последовательной борьбы за будущее. В силу 

социальных и исторических обстоятельств первые казахские просветители использовали 

такие формы публицистических выступлений, которые являлись в то время единственно 

возможными. Характерными чертами публицистики Чокана Валиханова являлись его 

рассуждения в научных статьях, дневниках, официальных записках, путевых очерках. 

Именно жанр очерка раскрыл яркий публицистический талант и просветительский дар 

молодого казахского ученого. Широко известная «Записка о судебной реформе» 

иллюстрирует позицию автора как человека, смело вторгающегося в общественно-

политическую жизнь. А его эпистолярное наследие позволяет судить, как глубоко 

волновали автора идеи реформаторства, проявлявшиеся в его взглядах, изложенных в 

переписке с демократической интеллигенцией, ведущими журналистами России. Ибрай 

Алтынсарин с удивительным мастерством придавал публицистическую окраску своим 

этнографическим публикациям. Его труд, известный как «Киргизская хрестоматия», 

играл роль своеобразного журнала общественно-политического и культурного 

характера. Деятельность Ибрая Алтынсарина охватывала самые разные стороны 

общественной жизни. Свои взгляды он высказывал на страницах газеты «Оренбургский 

листок» (1880-1883), где публиковал статьи, корреспонденции и обзоры, анализирующие 

различные стороны общественной жизни. Велико значение наследия Абая в истории   

казахской  демократической  печати.  На  формирование  его мировоззрения  большое 

влияние оказали гуманистические идеи поэтов и ученых Востока, что нашло свое 

отражение в трудах по истории, педагогики и праву. В своем творчестве Абай часто 

обращался к  вопросу о роли науки и искусства в духовной жизни общества, о роли труда 

и образования. Мастерство его знаменитого философско-этического произведения 

«Слова назидания», сохраняющего до сих пор актуальность своей проблематики 

раскрывает всю силу публицистического мастерства автора, все богатство его 

политической мысли. Наряду со своим  научным, историческим значением, труды 

первых казахских просветителей не утратили своей публицистической и правовой 

значимости и в нынешнее время. 

Со второй половины 19 века в Казахстан стал активно проникать российский 

капитал, основной сферой его приложения была добыча и переработка полезных 

ископаемых, богатством которых отличались недра края, а также промышленность по 

переработке сельскохозяйственного сырья и торговля. Царизм был заинтересован в 

исследовании полезных ископаемых, этнографии, внутренней социально-политической, 

экономической жизни местных жителей с тем, чтобы успешней проводить политику 

ассимиляции. Выразителем интересов царской России призвана была стать 

периодическая печать. С 1870 года  в течение сорока восьми лет в Ташкенте выходила 

газета «Туркестанские ведомости»- официальный орган Туркестанского генерал- 

губернаторства. Целью этой газеты, по рекомендательному замечанию Туркестанского 

генерал- губернатора К.П. фон Кауфмана было изучение края.  Хотя основной тематикой 

при этом являлось утверждение господствующей власти, газета являла собой пример 

активного слияния двух направлений структуры журналистики. Выполняя поставленные 

перед ней идеологическую и пропагандистскую  функции,  газета  в  то же  время  

положила начало становлению периодической печати Казахстана непосредственно как 

средству массовой информации.  Политические структуры всегда использовали 

«властные полномочия» СМИ, лежащие в сфере духовно- идеологической, в сфере 

влияния. Будучи неофициальной, власть журналистики всегда осуществляет 

проникающее давление на все области жизни, и с экономической, и с политической 

стороны. Характер духовного влияния таков, что он неизменно проявляется, скрыто или 

явно, в сознании и поведении людей. Таким образом, утверждая становление 

собственной власти и действуя в собственных целях, царизм  не мог опустить тот факт, 

что мнение и интересы коренного населения не могут быть скрыты полностью 

собственническим подходом.   При этом следует отметить, что изданию периодической 
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печати на казахском языке придавалось особенное значение, так как необходимо было 

сформировать определенное мнение местного населения, не владеющего в большинстве 

своем русским языком, необходимое для успешного проведения собственной политики.  

Первой казахскоязычной газетой была «Туркестан уалаятынын газеты», выходившая с 

1870 по 1882 годы. Это издание было приложением к «Туркестанским ведомостям» и 

выходило четыре раза в неделю. Два выпуска издавались на казахском,  два - на 

узбекском языке. Появление журналистики на родном языке  -  бесспорно, важная веха 

в культурном наследии страны. Хотя газета была также призвана выражать интересы 

царизма, однако на ее страницах в большинстве своем появляются статьи, 

корреспонденции, заметки о социально- политических проблемах казахского общества, 

о литературе, искусстве коренных жителей Казахстана. Эти традиции продолжила «Дала 

уалаятынын газеты» - приложение к  «Акмолинским областным ведомостям», 

печатавшаяся в Оренбурге с 1888 по 1902 годы. На русском языке она выходила под 

названием «Киргизская степная газета». В разное время ее подписывали редакторы И. 

Козлов, К. Михайлов, Г. Абаза. Приложение на казахском языке бессменно 

редактировали старший переводчик канцелярии генерал-губернатора Е. Аблайханов и Д. 

Султангазин.   

  В официальном отделе публиковались распоряжения, указы царского 

правительства, местного руководства. В неофициальном отделе были представлены 

статьи, информационные заметки о внутренней жизни казахов. Большое количество 

материалов было посвящено литературным произведениям писателей, акынов. На ее 

страницах впервые выступили видные казахские поэты- просветители, публицисты А. 

Диваев, М.Ж. Копеев, К. Бабажанов и др. На страницах этих газет рассматривались 

вопросы внутренней и внешней политики, торговли, проблемы оседания коренного 

населения, просвещения в русле русификации, положение женщины в обществе, активно 

освещались вопросы административного устройства, колонизаторская доктрина. В 1879 

году в Оренбурге был создан газетный стол областного управления и стал выходить его 

официальный орган. В качестве приложения на казахском языке к этой газете, начиная с 

1895 года, в течение 15 лет выходила газета «Торгай» («Тургайская газета») [1]. 

Ярким историческим явлением в развитии правовой журналистики можно назвать и 

деятельность величайших представителей казахской интеллигенции начала ХХ века 

А.Букейханова, А.Байтурсынова и М.Дулатова. «Именно в начале ХХ в. второе поколение 

казахской интеллигенции, под влиянием распространенного интереса к самоопределению 

национальностей, провозгласило историческое право казахской нации на свою территорию. 

В отличие от среднеазиатских джадидов, казахская интеллигенция не ограничивалась 

культурными требованиями, в ходе революционных потрясений в стране политизируя 

процесс нациестроительства», - определяют историческую миссию казахской 

интеллигенции того периода известные исследователи профессор Д.А. Аманжолова  и В.В. 

Рыскулов [2].  

Столыпинская реформа, наводнившая  казахские степи переселенцами, политика 

изъятия и передачи земельных угодий русским крестьянам создавали невыносимое 

положение для казахского народа. Все это не могло не вызвать соответствующей реакции 

лучших сынов Казахстана. Жесткая характеристика действий властей дана в так 

называемой Кояндинской петиции, составленной в 1905 году   А. Байтурсыновым, А. 

Букейхановым, М. Дулатовым, Ж. Акпаевым, М. Бекметовым: «Введение в стране 

«Степного положения», созданного бюрократическим путем, без всякого соображения с 

истинными потребностями населения, …полное пренебрежение к правам личности и к 

чувству человеческого достоинства, административное насилие, вторгающееся во все 

стороны жизни, пренебрежение к духовным и экономическим интересам… - все это 

привело население к обеднению и его культурное развитие - к застою... Правительство 

совсем упустило из виду, что киргизские степи не завоеваны, а добровольно 

присоединились к России...» [3]. 
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Актуальной политической задачей казахская интеллигенция, сгруппировавшаяся 

вокруг Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова, объявила 

подготовку к выборам  в Государственную Думу. «Содержание многочисленных прошений 

и наказов сводилось к проблеме представительства казахов в Думе, протестам против 

бюрократических, антинародных методов землеустройства и национального угнетения. 

Относительно землеустройства казахская общественность выдвигала следующие 

требования: «В основном законе должно быть написано, что киргизские земли принадлежат 

на праве вечной собственности киргизскому народу без всяких других совладельцев. 

Законы о признании киргизских земель государственной собственностью и о переселении 

на них русских мужиков должны быть отменены, уничтожены. Без позволения самих 

киргизов русские не должны отбирать землю ни во временное пользование, ни на 

вечность». Эти предложения стали стержневыми в национально-освободительном 

движении казахов вплоть до конца 1917 г. Вторым по значимости требованием было 

предоставление избирательных прав казахскому населению» [4]. 

Из прошения 42 доверенных лиц Каркаралинского уезда Семипалатинской области  

в августе 1905 года на имя Николая II: «...какие же могут быть серьезные основания, не 

греша против элементарной справедливости и истины, выделять 6-миллионных киргизов в 

особую бесправную, в незаконную группу... Почему занятия скотоводческой культурой 

должны лишать киргиз избирательного права, когда такового права не лишает занятие 

торговлей, земледелием, рыболовством и другими промыслами?..» [5].  

 После Кояндинской петиции А. Бокейханов и А. Байтурсынов были арестованы, а 

затем высланы за пределы казахских степей. Петербургская газета «Современное слово» в 

статье «Киргизский народный поэт в тюрьме» писала, что А. Байтурсынов арестован за 

«политическую неблагонадежность, антиправительственную агитацию, выразившуюся в 

призыве к неповиновению колониальным властям, организации движения за освобождение 

из неволи Ж. Акбаева». 

В 1913 году появляется первая национальная газета «Казах» на казахском языке, 

созданная А. Бокейхановым, А. Байтурсыновым, М. Дулатовым. «Как вспоминали 

современники, газета стала популярной во всем Казахстане благодаря дружной и 

единогласной поддержке молодой интеллигенции, она «боготворила Букейханова, 

Дулатова и Байтурсынова, и… дружно стала объединяться в кружки, создавать свою 

киргизскую литературу» [6]. Ахмет Байтурсынов публикует аналитические статьи «О 

распродаже земель», «О колонизации казахских земель», «О проекте закона управления 

краем», «Казахская обида» («Гнев казахов») и много других, в которых откровенно пишет 

о положении народа, современного общественного и социального устройства, о правах 

человека, о путях развития и прогресса. Впоследствии именно А. Байтурсынов и его 

сподвижники по газете «Казах» стали  организаторами движения и партии «Алаш» в 1917 

году. 

В советские времена в Казахстане не было периодических изданий, в которых бы 

рассматривались проблемы права. Взявшись в начале 90-х годов за проведение правовой 

реформы, тогдашний министр юстиции Нагашбай Шайкенов справедливо считал, что без 

соответствующих института, изданий и даже издательства здесь не обойтись. Нужен был 

не только механизм создания новых правовых норм, но и рупор мыслящей правовой элиты. 

Первым юридическим изданием независимого Казахстана стала газета «Зан газетi». Ее 

возглавил опытный журналист Марат Токашбаев. «В конце 1993 года, — рассказывает 

Марат Байдильдаевич, — меня пригласил на разговор министр юстиции Нагашбай 

Шайкенов. Он предложил мне создать и возглавить новую юридическую газету на 

казахском языке. Предложение было неожиданным, и оно меня смутило. Но после второй 

аудиенции у министра я согласился» [7]. Марат Байдильдаевич с головой окунулся в 

работу. Надо было готовить учредительные документы, составлять штатное расписание, 

подбирать журналистов. Первым пристанищем редакции были несколько комнат в 

Министерстве юстиции. Вначале планировали делать газету ежедневной, но на это не 
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хватало финансов. 3 ноября 1994 года вышел первый номер «Зан газетi». Этот день можно 

считать днем рождения юридической печати в Казахстане. Через две недели появился 

первый номер «Юридической газеты». Примечательно, что газета с таким же названием 

выходила в России еще в XIX веке. Несмотря на небольшой разрыв в сроках выхода первого 

номера, изданию на русском языке было легче, оно шло по проторенной уже «старшей 

сестрой» дороге. Сегодня эти две газеты  - известные в стране издания, тираж каждой из 

них составляет около 11 тысяч экземпляров. У них общий учредитель — акционерная 

компания «Зан». Под ее эгидой выходят еще и два республиканских юридических научно-

практических журнала — «Зан» и «Фемида». Их архивные страницы - настоящая история 

развития правовой журналистики в Казахстане. Эти издания уже доказали свою 

востребованность на рынке информационных услуг. Постоянно освещая актуальные для 

общества темы, газеты вовлекают читателя в обсуждение важных проблем. В 1996 году 

газеты «Зан» и «Юридическая газета» были преобразованы в открытое акционерное 

общество «Зан газетi – Юридическая газета». Позже оно стало ОАО «Акционерная 

компания «Зан», теперь это ТОО «Медиакорпорация Зан». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 

РАДИОСТАНЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

В начале 1992 года в Казахстане, как и в других странах СНГ появились десятки 

новых СМИ, являющихся по форме субъектами частного предпринимательства. 

Демократизация общества ввела понятие «свобода слова» и «независимые средства 

массовой информации». 

Позывные первой независимой радиостанции Казахстана - "Радио Максимум" - 

прозвучали в алматинском эфире 8-го января 1992-го года. Вещание в Алматы началось в 

диапазоне УKB на частоте 70,7 МГц. Предполагалось, что в период становления 

радиостанции содержание программ не будет отличаться особым разнообразием. Основной 

акцент делался на музыкальные передачи. В этом плане ориентиром должно было стать 

московское отделение "Радио Максимум", которое первые полгода также выходило в эфир 

в диапазоне УКВ и целыми днями передавало музыкальные программы, изредка разбавляя 

их короткими информационными блоками развлекательного характера. 

К концу 1992-го года была образована "Телерадиокомпания Макс", а на частоте 70,7 

МГц прозвучали позывные "Радио Макс", поставившего своей целью выйти за пределы 

http://www.republika.kz/
http://www.izvestia.kz/
http://www.izvestia.kz/
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аудитории Алматы и Алматинской области и стать доступным для большей части 

территории Казахстана.  

Начался следующий этап в развитии первой независимой радиостанции 

Казахстана.Затем радиостанция разделилась на две разных: «Радио Макс» и «Радио М»  

Достойную конкуренцию составила существующим в то время радиостанциям, 

возникшая в том же году, что и "Радио Максимум", радиостанция "РИК". 

Радио РИК вещало на волне 69,7 МГц в УKB диапазоне, называя себя музыкальным 

бизнес - каналом. Неудивительно, что аудиторию  этой радиостанции составляли 

преимущественно люди от 17 до 25 лет, и, кроме того, представители деловых кругов 

Алматы и области. Информация на экономическую тему, сводки курсов валют на текущий 

день, специальные программы для бизнесменов ставили своей целью оправдать формат 

бизнес -канала в концепции информационного вещания "Радио РИК". 

Радио "Ретро" начало вещать на чистоте 91,7 МГц, оно было создано на базе 

московской радиостанции с аналогичным названием и концепцией - русскоязычная музыка 

прошлых лет. 

Позывные радиостанции «NS» впервые зазвучали в алматинском радиоэфире 6 марта 

1995 года, данная радиостанция существует и сегодня.  

С уверенностью можно утверждать, что нынешнее независимое РВ завоевало 

популярность именно из-за ориентации на информационно-музыкальный формат вещания. 

Ведь музыка и прочие развлечения приковывают внимание и воздействуют, прежде всего, 

на эмоции человека, контролируя их. Рейтинг популярности коммерческих радиостанций 

повысился, несомненно, за счет молодой аудитории, для которой музыка – ритм жизни. 

Привлекал и тот факт, что радио стало походить на дискотеку, причем бесплатную и 

ежедневную. 

Из всех СМИ радио всегда считалось основным орудием распространением 

информации. Поскольку пользовалось козырем доступности, оперативности, 

вездесущности. Превосходно разработанная техническая структура массового вещания 

обеспечивала не только приличную слышимость столицы, но и систему дубль- программ, 

которые позволяли жителю в любой точке страны познакомиться с интересующими его 

передачами в любое время. 

Сегодня, конечно же, такой системы нет. Информация преподносится в совершенно 

иной форме. Форматное радио предполагает наличие как минимум одного 

информационного блока в часе каждом вещания. Концепции вещания каждого радиоканала 

отличаются друг от друга: на одной радиостанции информационные выпуски выходят два 

раза в день, у других – утром, днем, вечером и т.д. Информационный блок (или блок 

новостей) традиционно открывает каждый час вещания на современных радиостанциях. 

Информационный блок также имеет свой формат и требования, предъявляемые к нему. 

Отличие одной радиостанции от другой заключается в форме подачи информации, в 

ее периодичности и в музыкальном оформлении. 

Сейчас журналисту, конечно же, жить стало легче – не обладая элементарными 

способностями можно прославиться и объездить полмира, только пиши побольше о банках 

и фирмах, больше сенсационности. Главное – количество, а не качество сделанного тобой. 

Но свобода на качество – палка о двух концах: можно легко стать ее пленником.  

С уверенностью можно утверждать, что нынешнее независимое РВ завоевало 

популярность именно из-за ориентации на информационно-музыкальный формат вещания. 

Ведь музыка и прочие развлечения приковывают внимание и воздействуют, прежде всего, 

на эмоции человека, контролируя их. Рейтинг популярности коммерческих радиостанций 

повысился, несомненно, за счет молодой аудитории, для которой музыка – ритм жизни. 

Привлекал и тот факт, что радио стало походить на дискотеку, причем бесплатную и 

ежедневную. 

Однако следует учесть, что с приобретением юной аудитории современное радио 

потеряло слушателей старшего поколения. Их не устроила ни музыка нового радио, ни их 
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подача информации, ни их развлекательные передачи. Радио исчезло из жизни стариков и 

на сегодня. Пожалуй, только телевидение тешит их своей официальной хроникой и 

немногочисленными программами о культуре и искусстве. 

Из всех СМИ радио всегда считалось основным орудием распространением 

информации. Поскольку пользовалось козырем доступности, оперативности, 

вездесущности. Превосходно разработанная техническая структура массового вещания 

обеспечивала не только приличную слышимость столицы, но и систему дубль- программ, 

которые позволяли жителю в любой точке страны познакомиться с интересующими его 

передачами в любое время. 

Сегодня, конечно же, такой системы нет. Информация преподносится в совершенно 

иной форме. Форматное радио предполагает наличие как минимум одного 

информационного блока в часе каждом вещания. Концепции вещания каждого радиоканала 

отличаются друг от друга: на одной радиостанции информационные выпуски выходят два 

раза в день, у других – утром, днем, вечером и т.д. Информационный блок (или блок 

новостей) традиционно открывает каждый час вещания на современных радиостанциях. 

Информационный блок также имеет свой формат и требования, предъявляемые к нему. 

Отличие одной радиостанции от другой заключается в форме подачи информации, в 

ее периодичности и в музыкальном оформлении. 

Несколько  лет  назад сложилось впечатление, что картина радиоэфира в Алматы 

достаточно стабильна и вряд ли будет подвержена каким-либо изменениям. Но в 2010 году 

на медиа-рынке Казахстана появилась новая волна -  «Tengri FM». «Tengri FM» - это и 

информационное радио. Пожалуй, более оперативных новостей, чем здесь, не бывает. 

Уступает даже интернет. Информационные выпуски - каждые полчаса, с 6 утра. О 

происходящем в Казахстане и мире слушатели «Tengri FM»узнают первыми[1]. 

Изменения в эфирной политике есть и у «ветеранов». Радио «Ретро FM»  и  «Европа 

плюс Казахстан»  обменялись частотами и форматами для повышения эффективности 

бизнеса холдинга «Алма Медиа». 

Между двумя радиостанциями произошел обмен частотами и форматами на территории 

Казахстана. Теперь на всех частотах, где ранее шло вещание «Европа плюс Казахстан» на 

территории Казахстана, идет вещание радио «Ретро». И, наоборот, в городской сети 91,7 

FM, где ранее вещало радио «Ретро», транслируется «Европа плюс Казахстан». 

26 ноября 2010 в г. Алма-Ата состоялась официальная презентация запуска вещания 

радиостанции Love Radio в Казахстане.  

В октябре вещание Love Radio началось сразу в двух крупных городах Республики 

Казахстан: Алма-Ата, частота 103,5 МГц и Караганда, частота 104,8 МГц. На территории 

России региональная сеть Love Radio активно развивается с 2003 г. и в данный момент 

насчитывает 93 города, технический охват которых составляет более 55 миллионов 

человек. 

Love Radio стабильно входит в ТОП-10 самых популярных радиостанций России [2].В 

эфире появилось радио классической музыки. 

Эти изменения говорят о том, что казахстанские  коммерческие радиостанции 

находятся в постоянном поиске своего слушателя. 

_______________________ 
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2.http\\nomad.su 
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ПОЛИТИКИ РУССКОГО ЦАРИЗМА 

 

Хаиржан Нургожинович Бекхожин оставил выдающийся след в истории 

журналистики Казахстана. Он первый на филфаке в 1949 году защитил кандидатскую 

диссертацию по проблемам печати, исследовав газету «Дала уалаяты». В 1965 году защитил 

докторскую диссертацию по монографии «Пути развития казахской печати. 1860 – 1930 

гг.» 

Написанные им труды: учебные пособия «Казахская прогрессивно-демократическая 

печать во второй половине ХIХ и начале ХХ вв.», «Пути развития казахской печати. Доклад 

по монографии, представленной к защите на соискание ученой степени доктора 

исторических наук», «Очерки истории казахской печати» - отличаются глубиной 

проникновения темы, комплексностью разрабатываемой проблематики,  использованием 

огромного количества источников. В его фолиантах, которые сегодня на вес золота, 

множество примеров из российской и казахстанской периодики. Он публикует в Москве 

«Тезисы доклада о традициях русской демократической публицистики в творчестве 

казахских просветителей». Сборник «Проблемы публицистики» вышел в 1963 году.  

Анализируемые исследования Х. Бекхожина дают полный экстралингвистический 

контекст того дореволюционного периода - обстановка, время и место, к которым относится 

то или иное высказывание, а также факты реальной действительности, знание которых 

помогают правильно интерпретировать значения тех или иных положений автора, 

писавшего свои труды в годы начала так называемой «оттепели», 1965 года, и в период 

застоя – 1976 год.      

«Произвольная оценка событий, фактов, лиц, порожденная культом личности, 

тяжело отразилась на исторической науке», - с горечью констатирует автор [1]. Именно 

поэтому Х. Бекхожин предпринимает сложнейший труд – написать не просто историю 

казахской периодики, но выявить пути развития казахской печати, ее взаимосвязь с 

российской журналистикой.  

По мнению исследователя Галины  Белой, «возрождение традиции всегда связано с 

преодолением вины перед недооцененным прошлым, с чувством необходимости 

восстановить «естественное родство» между историей и современностью. Сегодня мы 

стоим перед столь же острой проблемой: нам надо преодолеть нашу вину не до конца 

оцененной и познанной современностью. Только ощутив традицию как важнейшую 

составляющую современности, мы сможем понять ее истинную роль в нашей жизни» [2].  

Х. Бекхожин отмечает, что именно после XX съезда КПСС создалась благоприятная 

обстановка для изучения проблемных вопросов истории, в том числе истории печати. И в 

первой главе «Возникновение казахской периодической печати» монографии «Пути 

развития казахской печати. Доклад по монографии, представленной к защите на соискание 

ученой степени доктора исторических наук» показано прежде всего благотворное влияние 

передовой русской революционно-демократической печати и публицистики на 

формирование общественно-политических взглядов казахских просветителей, которые 

явились основоположниками казахской демократической публицистики и печатного слова.  

Историк журналистики подчеркивает, что принятие казахами русского подданства 

было «исторической необходимостью». Добровольное вхождение Казахстана в состав 

России было явлением прогрессивным. Связь передовой части казахов с русской культурой 

дала первые положительные результаты в ХIХ веке. «Этот век дал трех великих 

просветителей казахского народа: Чокана Валиханова, Ибрая Алтынсарина и Абая 

Кунанбаева». Особо исследователь выделяет первого казахского ученого – Чокана 

Валиханова (мы будем использовать написание, принятое во времена Х. Бекхожина – Л.Н.).  

Творчеству Чокана Валиханова в исследованиях уделяется особое внимание. Ч. 

Валиханов во многом был первым: первый ученый казах, первый путешественник, первый 

очеркист, первый художник, первый разведчик. Большое значение для формирования 

общественно-политических взглядов Ч. Валиханова имело его пребывание в Петербурге 
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(1860-1861 гг.). Именно в Петербурге Ч. Валиханов близко познакомился с передовыми 

русскими учеными, публицистами, писателями и журналистами. В частности, с писателем 

Н. Г. Чернышевским, поэтом А.Н. Майковым, поэтом, редактором журнала «Русское 

слово», цензором Я.П. Полонским, критиком  Н. И. Страховым. Особенное значение имело 

его сближение с братьями Василием и Николаем Курочкиными, издателями сатирического 

журнала «Искра» — последователями Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Х. 

Бекхожин в статьях анализировал влияние Н. Чернышевского на формирование 

общественно-политических взглядов Ч. Валиханова [3]. 

Глубокое знакомство Ч. Валиханова с передовой русской культурой, ее 

представителями оказало на него большое влияние. Бекхожин приводит слова А. Пыпина и 

Н. Ядринцева о казахских деятелях. По словам А. Пыпина, Валиханов «Искренне полюбил 

Россию, видел ее недостатки, и вместе с лучшими людьми ее желал ее обновления. Он 

увлекся движением шестидесятых годов». «В 60-х годах,— писал Н. М. Ядринцев,— 

Валиханов следил за движением русской жизни, за обновлением ее, он читал лучшие 

журналы». 

Лучшими российскими журналами тогда были «Современник», «Русское слово» и 

сатирическая «Искра», отмечает Бекхожин. На страницах этих журналов часто появлялись 

статьи Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, пропагандировавших 

идею крестьянской революции. Много полемических публикаций, призывавших к 

дискуссиям.  

В учебном пособии «Казахская прогрессивно-демократическая печать во второй 

половине ХIХ и начале ХХ вв.» Х. Бекхожин пишет: «Великие революционные демократы 

В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов сочувствовали  борьбе 

угнетенным народам России, рассматривали их борьбу за освобождение в тесной связи с 

борьбой русского народа. Н.Г.Чернышевский в статье «Национальная бестактность», 

опубликованной в журнале «Современник» в 1861 г., выступал против колонизаторской 

политики русского царизма» [4].  

Из учебного пособия мы узнаем, что «В дружеских беседах Дуров внушал 

Валиханову, что коренным вопросом для всей России является ликвидация крепостного 

строя и его оплота – самодержавия и освобождение народов России от социального и 

национального гнета» [5]. 

В 1867–1868 гг. в Казахстане царское правительство осуществило 

административную реформу «в целях укрепления самодержавия и колониального режима» 

[6]. В комитет по подготовке проекта реформы были привлечены чиновники колониальной 

администрации и представители верхушечного слоя казахского общества. Ч. Валиханов 

выступает как защитник интересов народных масс, 28 февраля 1864 г. направляет царской 

администрации записки об экономических и культурных запросах казахского народа, прося 

и требуя учесть их в новых законах. 

Приводя пространную цитату Ч.Валиханова из записок «О судебной реформе», 

«Судьбе миллионов людей подающее несомненные надежды на гражданственное развитие 

людей, которые считают себя братьями русских по отечеству и поступили в русское 

подданство добровольно, кажется заслуживают большего внимания и большей 

попечительности в таких решительных вопросах, которые  формулируются в 

шекспировском – «быть или не быть», Бекхожин подчеркивает, что «в этих словах сказался 

его протест против колониального и антинародного характера подготовлявшейся 

реформы» [7]. Подобно Н.Г. Чернышевскому, Ч. Валиханов ненавидел угнетателей. 

Разоблачая реакционную колониальную политику царизма и деспотизм казахских 

феодалов, Ч. Валиханов писал, что «царские власти и казахские феодалы совместно 

эксплуатируют народ, что они договариваются, как удобнее, лучше и больше грабить 

трудящиеся массы» [8].  

 Первый казахский очеркист Ч. Валиханов реалистически описывает увиденное и 

делает из своих наблюдения соответствующие выводы. Например, в «Очерках Джунгарии», 
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говоря об общественном устройстве Средней Азии, как о явлении «крайне печальном», как 

о каком-то «патологическом кризисе развития», он указывает, что все есть результат 

дикости и невежества народа, «развращенного исламом и забитого до идиотизма 

религиозным и монархическим деспотизмом туземных владельцев, с одной стороны, и 

полицейской властью китайцев - с другой». В этих словах, отмечает Х. Бекхожин, 

чувствуется влияние на Чокана Валиханова «эзоповской манеры» в творчестве русских 

революционных демократов, которые вопреки цензуре иносказательно обличали не только 

колониальную политику Западно-Европейских капиталистических государств и США, но 

и, разумеется, царской России»[9]. В этом исследователь видел идейное содружество 

казахского публициста с русскими революционными демократами.  

Бекхожин тщательно исследовал журналы второй половины ХIХ века и отмечал: «В 

рецензии, данной в 1864 году, на «Этнографический сборник», издаваемый русским 

географическим сообществом, «Современник» дал направляющие указания. Этнография не 

должна быть аполитичной, как требовали революционные демократы, она призвана 

активно вмешиваться в ход общественной жизни, обсуждать и решать ее актуальные 

проблемы. В частности, в рецензии «Современника» предлагалось активизировать работу 

географического общества и его местных филиалов по собиранию народных юридических 

обычаев» [10]. 

Х. Бекхожин одним из первых занялся изучением национальной прессы,  

всесторонне охарактеризовал ее огромный пласт.    

Давая характеристику «Туркестан уалаятынын газети», подчеркивает, что 

«Туркестанская туземная газета» (1870-1882) издавалась в Ташкенте на казахском языке, 

была предназначена для казахского населения нынешних Кзыл-Ординской, Чимкентской, 

Джамбульской и Алма-Атанской областей, которые тогда входили в состав Туркестанского 

края. Газета издавалась в виде приложения к «Туркестанским ведомостям» - официальному 

органу генерал-губернаторства с целью «проведения колонизаторской политики и изучения 

природных богатств, экономических ресурсов края в интересах русской буржуазии» [11].  

Изучение деятельности этой газеты представляет большой интерес. В ней 

отражаются прогрессивные перемены в хозяйственной и культурной жизни казахов южных 

областей, происходившие после присоединения Туркестана к России. Газета начала 

выходить в тот период, когда опасность вторжения в казахские земли, уже вошедших в 

состав России, со стороны Хивинского ханства не была снята. Так, Бекхожин приводит 

пример, как в газете сообщалось, что сын заклятого врага казахского народа Кенесары 

Касымова султан Садык по подстрекательству хивинского хана часто устраивает набеги на 

казахские аулы, расположенные на левом берегу Сыр-Дарьи [12].  

В газете освещалось международное положение и вопросы внешней политики 

России. Газета перепечатывала из центральных правительственных газет сообщение о 

восстании парижского пролетариата 18 марта 1871 года. Следующим не менее важным 

международным событием была русско-турецкая война 1877—1878 гг. В газете помещена 

интересная заметка о том, что какой-то пантюркист агитировал людей собирать 

пожертвования в пользу Турции. Аудитория в один голос отказались собирать 

пожертвования для враждебного России государства. Казахи и киргизы Алма-Атинского, 

Капалского, Токмакского уездов Семиречинской области отобрали из своих косяков 1750 

самых лучших коней и отправили на фронт для кавалерии русской армии [13]. 

Газета призывала казахских бедняков учиться земледелию у русского крестьянина-

переселенца Ларионова, который с небольших участков вблизи Алма-Аты собирает 

хороший урожай зерновых культур [14].  

Призывая к оседлому образу жизни, она рекомендовала кочевникам общими 

усилиями построить канал Арыс-Туркестан [15]. 

На страницах газеты нашли отражение положительные и отрицательные стороны 

проникновения капиталистических отношений в казахской степи. Так, корреспондент из 

Акмолинска писал, что обедневшие казахи стали жатаками на окраинах города. Их образ 
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жизни по сравнению с кочевниками куда лучше. Они научились разговаривать по-русски и 

в быту у них большое изменение: в жилище чистота, сидят за столом, пользуются чашкой 

и ложкой, пьют чай из самовара, да и одеваются лучше. Если увидишь на улице двух 

прохожих, то сразу различишь, который из них жатаковец,— который степняк [16].  

Это, разумеется, положительная сторона проникновения капиталистических отно-

шений, отмечает Бекхожин. Казахские бедняки, разоренные баями и царским прави-

тельством, шли в города и на промыслы и своим трудом зарабатывали средства к 

существованию. Одни нанимались в рабочие и батраки, другие занимались мелкой 

торговлей, третьи — кустарничеством. Наряду с этим в газету писали и о том, как 

беспощадно обирают простой народ ростовщики. 

В газете освещались также вопросы просвещения, литературы. Об этом в 

диссертации приводятся и анализируются фактические материалы. Важно отметить тот 

факт, что общее стремление казахской молодежи поступить в гимназии, русско-казахские 

школы, хотя это было доступно в первую очередь детям зажиточных людей,— новое 

прогрессивное явление в жизни казахов, а газета в этом отношении сыграла агитационную 

роль. Достаточно указать на то, что газета в качестве примера напечатала статью о жизни и 

деятельности первого казахского ученого Чокана Валиханова, получившего русское 

образование [17]. 

В 1882 году было создано Степное генерал-губернаторство в составе Акмолинской, 

Семипалатинской и Семиречинской областей с центром в г. Омске. В связи с этим возникла 

необходимость издания новой газеты на казахском языке. В архивном документе 

указывается, что Главным управлением по делам печати «разрешено издавать при 

Акмолинских областных «Ведомостях» «Особое прибавление» на казахском и русском 

языках «для ознакомления местного населения с правительственными распоряжениями» и 

с целью, разумеется, изучения Казахстана. 

«Дала уалаятынын газети» (1888—1902). Она начала издаваться в г. Омске с 1 января 

1888 года и просуществовала до 12 апреля 1902 года. Вначале выходила в виде «Особого 

прибавления к Акмолинским областным «Ведомостям», с 1894 года в виде приложения к 

«Ведомостям» Акмолинской, Семипалатиской и Семиреченской областей под названием 

«Киргизская степная газета». С 1900 по 1902 год издавалась как приложение к 

«Ведомостям» только двух областей: Акмолинской и Семипалатинской, потому что 

Семиреченская область в 1889 году была снова включена в состав Туркестанского края. 

Выходила еженедельно на казахском и русском языках. Распространялась почти на всей 

территории нынешнего Казахстана, но в ограниченном тираже. 

Редакторами газеты в разное время были Е. Аблайханов, Д. Султангазин, близкие 

родственники Чокана Валиханова. Последний по имени отца, султана Газы Болатулы 

Валиханова принял прозвище Султангазин. В действительности же, отмечает Бекхожин, 

его имя, отчество и фамилия—Динмухамед Газиевич Валиханов. По свидетельству Г. Н. 

Потанина, во второй половине XIX века Султангазин учился в Петербургском 

университете. 

Газета состояла из двух частей: официальной и неофициальной. В официальной 

части печатались указы, циркуляры, распоряжения правительственных и 

административных органов и материалы, проповедующие верноподданнические чувства к 

«белому царю». Однако в газете печатались и очень ценные материалы, отражающие 

влияние передовой России на развитие экономики и культуры казахского народа. 

Прогрессивная струя в направлении газеты сочеталась с просветительскими идеями Ч. 

Валиханова, И. Алтынсарина, А. Кунанбаева. Следуя их примеру, прогрессивно 

настроенные казахские интеллигенты, сгруппировавшиеся вокруг этой газеты, призывали 

кочевников к переходу к новым формам ведения хозяйства, т. е. оседлому образу жизни и 

земледелия; ратовали за русское просвещение, т. е. за сближение с русской передовой 

культурой. Они так же, как и предшественники, выдвигали проблемы развития казахской 
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литературы и языка, эмансипации казашек. В ходе обсуждения этих проблем обнаружились 

два противоположных течения: реакционное и прогрессивное. 

Еще в середине 1850-х гг. Ч. Валиханов писал: «В настоящее время, можно сказать, 

происходит незаметная, но сильная борьба старины с новизной: мусульманской, подра-

жающей востоку, и русской» [18].  

«Среди корреспондентов и авторов статей «Дала уалаяты» были крупнейшие 

востоковеды, этнографы, фольклористы: Г. Потанин, В. Радлов, А. Алекторов, А. 

Ивановский, А. Диванов, А. Добромыслов, В. Обручев, Н. Пантусов и др. Газета имела 

широкую сеть своих корреспондентов среди казахского населения всех областей 

тогдашнего Казахстана. 

Казахские интеллигенты прогрессивного направления считали газету «Дала 

аулаяты» одним из важнейших средств для распространения передовых идей среди темной 

массы народа. Например, газета по мнению Султангазина, открывает возможность 

казахским шаруа обмениваться мнениями относительно своих нужд, о состоянии 

скотоводства, земледелия, по всем вопросам хозяйственной и культурной жизни в степи. 

В передовой статье газета призывала казахскую молодежь «всеми силами 

стремиться к просвещению и самому тесному сближению с русским народом, который 

поможет им выйти из теперешнего состояния» [19].  

В результате всестороннего анализа деятельности газет «Туркестан уалаяты» и 

«Дала уалаяты» автор приходит к следующим выводам: 

1) Возникновение газет на казахском языке является одним из прогрессивных 

последствий присоединения Казахстана к России. Несмотря не то, что первые газеты, 

издававшиеся на казахском языке, были официального характера, объективно они сыграли 

положительную роль в приобщении казахов к передовой русской культуре. 

2) Вопреки колонизаторской политике царизма, на страницах этих газет освещались 

проблемные вопросы социальной, экономической и культурной жизни казахов. 

Прогрессивная струя в направлении газеты «Дала уалаяты» определялась тем, что 

прогрессивно настроенные казахские интеллигенты выступали по всем вопросам как 

последователи Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Кунанбаева [20]. 

В «Тургайской газете», издававшейся в 1895—1910 гг. в Оренбурге, печатались 

также материалы, в которых обличается закабаление бедняков баями путем 

экономического принуждении и колонизаторской политики царского правительства. 

Даже на страницах газет официального характера появлялись 

антиправительственные материалы. Так, например, в одной корреспонденции, 

опубликованной в газете «Дала уалаяты», резко было выражено возмущение казахской 

бедноты налоговой политикой царского правительства», отмечает Бекхожин. 

Анализируя труды первых исследователей, рассматривая публикации первых 

казахских газет, Бекхожин применяет исторический подход. «Какое же значение имеет 

исторический подход в изучении единства содержания и формы? Здесь должны быть 

подчеркнуты два момента. Первый: историзм позволяет охватить во взаимной их 

соотнесенности и форму, и содержание. Второй: исторический подход избавляет от 

субъективности в интерпретации того, в чем именно проявляется единство формы и 

содержания в каждом конкретном случае» [21].  

Труды Х.Н. Бекхожина, внесшего неоспоримый вклад в изучении истории 

журналистики Казахстана, еще ждут своих вдумчивых исследователей.  

_________________________ 

1. Бекхожин Х.Н. Пути развития казахской печати. Доклад по монографии, 
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ЖАНРЫ И ПРИЕМЫ МАСТЕРСТВА В ПУБЛИЦИСТИКЕ  

МУХАММЕД-САЛИХА БАБАДЖАНОВА 

 

         Произведение  М.-С. Бабаджанова “Заметки киргиза о киргизах” написано в жанре 

очерка. Термин “очерк” означает “очертание, очертить вокруг чего-либо черту”[1]. Очерк - 

самый сложный, как нам известно, по своим признакам и  свойствам жанр публицистики.  

Природа его объясняется тем, что очерк как жанр функционирует и в публицистике и в 

художественной литературе, обслуживая эти две сферы речевой деятельности. 

        Жанровые разновидности очерка многообразны: зарисовка (малая форма очерка), 

портретный очерк, проблемный очерк и путевой очерк [2]. В данном случае очерк М.-С. 

Бабаджанова является проблемным. В нем автор рассказывает о проблеме переноса ханской 

Ставки: “Он (Совет Орды) до сих пор находится в Ставке, которую основал еще покойный 

хан Джангир. В настоящее время эта Ставка заносится Нарынским песком так, что в ней 

трудно жить”[2, с. 41].  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Lih/05.php
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       Аналогичная проблема, если сравнивать прошлое с настоящим, возникла в наше время, 

в 1996 - 1997 годах - перед Правительством и Президентом Республики Казахстан возник 

вопрос: где быть столице суверенной Республики, и, как известно, выбор пал на    Акмолу,  

позднее  переименованной в  Астану.  

          Очерк построен в форме рассуждения и М.-С. Бабаджанов, как автор использует 

местоимения “мы” и “я”. И прежде, необходимо выяснить позицию автора, которая 

помогает раскрыть функцию и знание каждого элемента произведения. Публицистический 

стиль очерка в своем речевом  материале ориентируется на нормы литературного языка, но 

в то время в ряде своих жанров при соответствующей социальной и эстетической 

характерологической мотивировке он отходит от них, используя внелитературный 

материал. Каковы бы ни были причины этого отхода, литературный и внелитературный 

выбранный публицистом или журналистом, должен был связан с языком современности. В 

очерке “Заметки киргиза о киргизах”, да и в других жанрах М.-С. Бабаджанова, 

действительно, существует связь используемого языка (в данном случае русского языка) с 

реалиями XIX века.  Обсуждаемые публицистом проблемы следующие:  невежество, 

затруднение отправки детей для обучения в Россию и иные города из-за предвзятого 

отношения родителей.  Данные обсуждения наиболее весомы и интересны для читателей 

того времени.  

       Образ автора, по утверждению теоретика В.В. Виноградова “это форма артистизма 

писателя. Даже в тех художественных произведениях, в которых повествование ведется от 

лица рассказчика, автора как будто бы нет, образ  автора выявляется с помощью 

организации речевого материала. Образ автора производится в различных комбинациях с 

образом рассказчика  и персонажей. Порой автор выступает как непосредственный 

участник разворачивающихся событий” [3]. Проиллюстрируем данное утверждение 

следующим примером из произведения Мухаммед-Салиха Бабаджанова: “Однажды 

вечером нас вызвали к хану и предварили, что он будет выспрашивать наши желания о 

поступлении в корпус. У хана было приготовлено для нас угощение, сообразное с нашим 

возрастом. Он принял нас очень ласково и спрашивал о желании. Наперерыв один перед 

другим мы изъявили согласие и готовность. После этого хан нам роздал горстями мелких 

серебряных монет и отпустил”[4]. 

      Основные методы публицистики – это документальные материалы, анализ – 

исследование – художественное творчество.  Элементами  анализа являются: наблюдение, 

опрос, беседа. 

       Мастерство автора в данном случае  проявляется в наличии в очерке богатой палитры 

образов героев,  присутствия экспрессии в описании ситуации,  обилия солидного объема 

мыслительного материала.  Очерки М.-С. Бабаджанова имеют сложную структуру, в 

которой имеются элементы  нескольких жанров: репортажа, статьи, корреспонденции и в 

них присутствуют особые способы описания  и формы отражения: сценки, эпизоды, 

бытовые и пейзажные зарисовки, лирические и философские отступления.  Разумеется,  

местоимение “я” автора требует и особого звукового выражения. Прежде всего, это – 

богатая, сложная речевая структура, в которой язык автора-повествователя соединяется с 

языком лирика, политика, философа, социолога.  Рассмотрим сценки – эпизоды: разговор с 

Джангир ханом, наглядное описание издевательств мулл, негативное отношение 

астраханцев  к казахам и другие сценки оживляют очерк, который вобрал  в себя 

практически  все жанры журналистики. В этом и  есть особенность очерка – свобода 

действий, демонстрация журналистского мастерства, но при этом неукоснительное 

следование общим правилам построения как жанра. В конце очерка автор описывает 

весенне-летние ярмарки для жителей степи. В публикации встречается несобственно-

прямая речь – синтаксико-стилистический прием, получивший широкое распространение в 

средние века, особенно он часто  встречается в произведениях А.С. Пушкина.  

       Статья – один из ведущих жанров в газете.   К  данному  жанру из произведений М.-С. 

Бабаджанова относятся следующие: “Лошади и их испытания во Внутренней киргизской 
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орде” (познавательно-проблемная статья), “Спор казаков с киргизами Внутренней 

киргизской орды” (проблемная статья – аргументация). Произведения написаны в 

нейтрально-книжном стиле с использованием газетно-книжной лексики.  

    В его материалах часто встречаются фразеологизмы. Например: “…только что 

привлеченный к учению киргиз отходит еще далее от благотворного его (учения – Е.Н.) 

влияния и снова гибнет во мраке невежества”[4, с.48], “Его неусыпным побуждениям 

не было конца”[5]. Фразеологизмы придают  тексту литературный характер и формируют 

стиль жанра. 

       Немаловажную роль играет в статьях Бабаджанова  использование образов. В статье 

“Лошади и их испытания во Внутренней киргизской орде” присутствует образное описание 

киргизской скаковой лошади: “…немясистая голова, большие открытые огневые глаза 

и т.д. ” [6].  

        В произведениях Мухаммед-Салих Бабаджанов  часто использует метафоры, 

пословицы и поговорки, напрямую переведенные с казахского языка. Например: 

“утопающий в море хватается за соломинку”[19] или “Сына своего отдай или мулле или 

обществу”[7, с. 47], “Пусть мясо его будет ваше, а мне возвратите кости”[8]. 

      Еще один  до сих пор не известный в научных кругах, но интересный факт из жизни М.-

С. Бабаджанова: в газете “Туркестанские ведомости” были напечатаны пословицы и 

поговорки, собранные среди казахов Внутренней орды. В издании автор фигурирует, как 

Бабажанов Кожасалык и в предисловии материала написано следующее:  “Кожасалык 

Бабажанов, проживающий в городе Ташкенте, предоставил для публикации в нашей газете 

собранные им пословицы и поговорки казахов из Букеевской орды Младшего Жуза”[9]. 

       Следует обратить внимание на следующий факт: ученые ХХ века до сего времени 

занимающиеся изучением  жизни и творчества Бабаджанова (Н.П. Ивлев, Х.Маданов, 

М.Исмагулов, Х.Ыдырысов) ничего не пишут о ташкентском периоде его жизни. Видимо, 

настала пора заняться раскрытием этого “белого пятна” в жизни публициста.  Но одно ясно, 

что такое солидное издание как “Дала уалаятының газеті” не могло дать об этом факте 

ошибочное сведение.  

       В газете “Дала уалаятыны газеті” было опубликовано объемное собрание пословиц и 

поговорок. Они  были опубликованы не только в последних номерах 1876 года, но и в 

первых номерах нового, 1877 года (№ 10, 7 апреля, №№ 11, 16 апреля, № 12, 23 апреля). 

       Проживание Мухаммед-Салиха Бабаджанова в городе Ташкенте, по крайней мере, 

известным нам фактам соответствует периоду времени - конец 1876 года - начало 1877 года, 

требует тщательного изучения. И необходимо ответить на вопросы: "Сколько лет 

публицист там прожил?", "с какого периода времени по какой?", "чем занимался?", "где 

проживал?". Это, несомненно, требует дальнейших исследований. 

      Такие  жанры  в публицистике М.-С. Бабаджанова как: хроникальная информация и 

заметка – письмо встречаются редко. К ним относятся следующие произведения: “Во 

временный Совет по управлению Внутреннею киргизскою ордой”, “Внутренняя киргизская 

орда”. Хроникальная информация (заметка) относится к книжно-письменной речи. 

Поэтому многие признаки (предварительное продумывание, монологический характер, 

отборочность) характеризуют хроникальную информацию”[10]. Немаловажна в 

хроникальной информации еще одна деталь  - заметный оттенок официальности. Например, 

“вследствие ходатайства моего о наделении меня поземельными угодьями сообразно с 

потребностями моего скотоводства и на общем основании отводов земель, нуждающемся в 

оных ордынцев и согласно удостоверению управляющего Турнунского и калмыцкого 

частями о моих нуждах о земле”[11]. 

      Подводя итоги о разновидностях жанров в публицистике М.-С. Бабаджанова, можно 

сделать заключение, что его произведения, в основном, написаны в следующих жанрах: 

корреспонденция, статья, репортаж, очерк. Также следует учесть, что в XIX веке, почти два 

столетия назад, жанров как таковых в научном понятии не существовало. Некоторые 

материалы невозможно четко разграничить.  Многие представляют собой синтез двух или 
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трех жанров, таких как: статья + корреспонденция, корреспонденция + расширенная 

информация и ряд иных. 

__________________ 
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

  

Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость принятия ряда дополнительных 

мер по дальнейшему продвижению казахстанской модели толерантности и согласия. 

В связи с предстоящим 20-летием Ассамблеи народа Казахстана и Конституции страны, 

Глава государства объявил 2015 год – Годом Ассамблеи, поручив Правительству совместно 

с Ассамблеей подготовить соответствующий Национальный План мероприятий, а также 

организовать в Астане Форум народа Казахстана. 

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что 2015 год следует провести в столице под 

девизом "Астана – город мира и согласия", подключив к этому все республиканские 

этнокультурные объединения. 

Н. Назарбаев подчеркнул: «Почти два десятилетия назад, создавая Ассамблею, мы 

пошли дальше всех известных в мире моделей. Мы нашли единственно верный механизм 

сплочения народа на общей патриотической платформе. Его суть понятна каждому и 

помогает обеспечить простые человеческие запросы – работу, достаток в семье, 

образование для детей, здоровье, жилье, безопасность и отдых. В нашем обществе ни у кого 

нет никаких этнических преимуществ и все равны перед Законом. Все казахстанцы – дети 

одной родной земли. Все мы – разные и равные дети единого казахстанского народа. У всех 

нас одна забота – благополучие всего казахстанского народа. У всех нас одна цель – 

процветание нашей общей Родины. Это наш общий успех. общая гордость. Это та политика, 

которую я проводил все эти годы, провожу и буду проводить как Глава государства! 

Стабильность и согласие – ежедневная работа каждого акима, каждого руководителя, 

каждого гражданина!». 

Интеллектуальный потенциал общества выражается в уровне образованности 

населения, в объеме интеллектуального труда, функционирующего в сфере производства и 

в непроизводственных отраслях. Интеллектуальный потенциал характеризуется суммой 
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наличных знаний, которыми располагает общество, а также удельным весом работников 

умственного труда в структуре населения. Значительна роль населения и как 

носителя интеллектуального потенциала общества.  

Процесс глобализации свидетельствует: этот потенциал как своеобразный ресурс 

общества не имеет никаких замещающих альтернатив. Он лишь перетекает с континента на 

континент, из одной страны в другую. Особенно велика и многократно возрастает роль 

населения в странах, далее других продвинувшихся на пути постиндустриализма; в них 

именно интеллект нации становится реальным двигателем и определяющим фактором 

прогресса. Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было 

и продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, 

культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал 

общества и уровень его культурного развития, зависит в конечном счете и успех решения 

стоящих перед ним экономических проблем.  

Вот уже четверть века в языковой политике Казахстан идет четким курсом – 

постепенно развивая государственный язык, создаются условия для развития языков всех 

этносов. Сегодня найдется немного стран, где большинство населения говорит и думает, 

как минимум, на двух языках.  Казахстане в их числе, и это наше национальное богатство. 

Реализуется программа развития трехъязычия. У нас на 15 языках выходят 60 СМИ, в том 

числе 34 газеты и 26 сайтов этнокультурных центров. 

 Глава государства поручил проработать вопросы создания государственного 

учреждения по обеспечению деятельности Ассамблеи на базе Дома дружбы в Алматы, а 

также региональных учреждений, обеспечивающих работу малых ассамблей. Едва ли 

нужно убеждать здравомыслящих людей в том, что как для развития конкретного этноса, 

так и для межнационального сотрудничества вредно противопоставление одного народа 

другому, проявление агрессивного национализма и шовинизма, культивирование 

психологии национальной исключительности. Свободное национальное развитие того или 

иного народа в сотрудничестве с другими народами не только не исключает, а, напротив, 

усиливает его национальную консолидацию на основе общности культурно-исторического 

прошлого. Однако, чтобы победить существующие в быту, что греха таить, предрассудки, 

требуются усилия государства и общества, по-моему, в первую очередь, СМИ. Как сказал 

российский ученый и политик Рамазан Абдулатипов, необходимо проводить национальную 

политику согласия в качестве важнейшего направления деятельности государства. 

Некоторое время назад на встрече Президента Нурсултана Назарбаева с 

представителями этнокультурных объединений Восточно-Казахстанской области 

руководитель еврейского центра Владимир Лебедев предложил создать новую 

государственную программу под названием “Дорожная карта мира и согласия Казахстана”. 

Эту инициативу поддержали руководители других этнокультурных объединений. На 

встрече в областном Доме дружбы они заявили, что надо создавать условия не только для 

развития этнических культур, традиций, обычаев и языков, но и для углубления диалога с 

властью, дальнейшего развития толерантного мировоззрения, расширения сотрудничества 

с зарубежными этнокультурными объединениями, творческими коллективами, музеями. А 

руководитель татарского центра Габдулхай Ишмуратов предложил для начала провести 

сабантуй не как чисто татарский праздник, что было всегда, а как общегородской 

фестиваль, а руководитель чечено-ингушского центра Татьяна Кагерманова — проехать 

общей агитбригадой по всем городам нашей страны. Член Ассамблеи народов Казахстана 

Лео Шик высказался за необходимость поднять статус областного Дома дружбы, 

финансировать работу школы толерантности. Руководители этнокультурных объединений 

области договорились совместно доработать проект “Дорожной карты мира и согласия 

Казахстана”. Ведь каждому из нас нужно прочное многонациональное государство. 

Государство, в котором тепло и спокойно каждому гражданину, в котором — большие 

красивые города с площадями, а не “улицы с односторонним движением”. Разумеется, это 

задача не только средств массовой информации.  
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У нас в Казахстане активно работает Ассамблея народа Казахстана. Функции этого 

уникального общественного института в сфере межнациональных отношений заключаются 

в следующем: 

— оказывать конструктивное воздействие на процесс интеграции этнокультурных 

организаций и объединений; 

— проводить профилактическую работу по предупреждению возникновения 

конфликтных ситуаций и противоречий в межнациональных отношениях; 

— принимать активное участие в решении вопросов в области популяризации 

государственной национальной политики; 

— обеспечивать развитие языков различных этносов, проживающих в Казахстане. 

В стране действует более 100 национальных школ, функционирует 170 воскресных 

школ, где изучаются 23 родных языка. В трех школах национального возрождения 

работают 29 отделений по изучению 12 родных языков. На финансовую поддержку этих 

школ Правительство страны выделяет ежегодно 12 млн. тенге. Кроме того, им оказывается 

помощь и из местного бюджета. 

Деятельность Ассамблеи способствует росту международного авторитета 

Республики Казахстан как страны эффективно решающей проблемы межнациональных 

отношений. 

 Какова сейчас картина языковой политики в постсоветских республиках?  

В Азербайджане русский язык считается иностранным. Хотя русская диаспора там 

немногочисленна, составляет всего 150 тысяч человек, около 70 % всего населения в той 

или иной степени еще владеют русским языком. Ежегодно для местных 29 русских и 393 

смешанных школ Россия в качестве гранта передает школьные учебники. В силу 

численного преобладания коренного народа население в основном говорит на 

государственном азербайджанском языке, однако существует 19 филиалов российских 

вузов и Славянский университет. На Украине русское население, хотя и составляет 26,6 % 

от всего населения страны, 67,5 % считают русский язык родным. До 15 мая 2003 года 

русский язык считался языком межнационального общения, однако после присоединения 

республики к европейской Хартии региональных языков и языков малочисленных народов 

русский язык получил статус языка малочисленного народа.  

В Грузии русский язык признан языком межнационального общения, однако с 

уменьшением численности русского населения уменьшается количество русских школ.  

В Кыргызстане русский язык утратил статус официального языка в 2005 году, но 

говорят там (городское население) по-русски и объявлений больше на русском языке. В 

Таджикистане большое количество желающих овладеть русским языком, так как он 

необходим для трудовой миграции в Россию. 

Одним из принципиальных положений государственной политики в области 

высшего образования является интеграция отечественной высшей школы при сохранении 

и развитии ее достижений и традиций в мировую систему высшего образования. 

Необходимо обеспечить преемственность в развитии системы образования, 

воспроизводстве и наращивании интеллектуального потенциала общества как важнейшего 

условия поступательного движения страны. 

Духовный, высококультурный человек никогда не будет агрессивен, ему чуждо 

враждебное отношение к другим, его мысли и силы направлены на созидание, а 

способствовать этому созидательному процессу должны все СМИ Казахстана. 

 

 Негизбаева М.О., 

к.ф.н., доцент 

КазНУ им. аль-Фараби 

 

PR-РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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 Информационные процессы и маркетинговые коммуникации (PR и реклама) 

решающим образом влияют на экономику, политику и практически на все сферы 

жизнедеятельности общества. Рыночная экономика обусловила развитие конкуренции. 

Увеличилось количество высших учебных заведений.  

 Образование в нашей жизни занимает высокое значение - в нём наше будущее. В 

современных рыночных условиях образование -  поисковая и перспективная сфера 

маркетинга (PR, рекламы) и менеджмента (управления). Известно, что в связи с 

уменьшением государственных дотаций в сфере образования вузы стали применять 

обучение студентов на платной основе. На современном вузовском рынке идет жестокая 

конкуренция за абитуриента. Поэтому технологии PR для  учебных заведений являются 

существенной и необходимой частью. Деятельность PR в сфере образования заключается 

не только в формировании благоприятного "внешнего климата" учебного заведения, но и в 

проведении целенаправленной постоянной работы внутри коллектива и со студентами. 

 Любые PR-коммуникации, запланированные компанией (вузом), останутся 

информацией внутри организации, если их не осветить, не донести до целевой аудитории. 

Возникновение и развитие PR было обусловлено потребностями общества. Как известно, 

существует множество определений PR и, чаще всего, понимают его на интуитивном 

уровне.  Анализ литературы показал, что ученые по-разному пытаются определить сферу 

деятельности PR.  

Несколько определений PR содержится в Энциклопедии журналистики Казахстана: 

«Паблик рилейшнз – новая предпринимательская отрасль связи с общественностью (public 

relations), представляет собой инновационную управленческую систему со ставкой на 

свободную прессу и свободу информации, производит информационное обеспечение 

крупномасштабных проектов, профессиональную обработку общественного мнения. Цель 

PR – установление двустороннего общения для выявления общих представлений, интересов 

достижения взаимопонимания, основанного на знании и широкой информированности, 

создания атмосферы доверия…» /1/. 

Историческое становление PR как области знаний, науки и профессиональной 

деятельности произошло в Соединенных Штатах Америки. «Хотя PR в привычном виде 

существует лишь с начала ХХ в., их корни уходят в историю тысячелетий. В результате 

особых политических, экономических и социальных условий США именно там впервые 

зародились PR, поэтому данное понятие теперь прочно ассоциируется с этой страной» /2/. 

Украинский ученый В. Королько пишет, что основы профессии паблик рилейшнз 

зарождались в Америке  одновременно с борьбой американских патриотов за 

независимость и установление республиканских демократических форм правления. 

Тактика и приемы паблик рилейшнз развивались стихийно и неуклонно /3/. Российский 

ученый-филолог М.А. Шишкина  заявляет, что связи с общественностью возникли в США 

в начале века для того, чтобы сформировать согласие между крупным капиталом и 

обществом, а как технология определились во время мировой войны с целью оправдать 

действия государств перед народами /4/.  

Уже к 1913 году во французском словаре «Пети Роббер» было предоставлено понятие 

паблик рилейшнз, рассматриваемое как «ансамбль методов и техники, используемых 

группами (компаниями, синдикатами, партиями, государством) и специальными группами 

по интересам для создания климата доверия среди персонала и публики с целью поддержать 

их деятельность и способствовать их развитию». Словарь социологии (Dictionary of 

Socioilogy), изданный в США в 1944 году, определяет PR как «теорию и методы, 

применяемые для урегулирования отношений субъекта со своей общественностью» /4/. 

Нет единого мнения: где и когда впервые возникло понятие PR, и кто придумал само 

название. Некоторые историки  приписывают эту честь Томасу Джефферсону, который 

впервые соединил два слова в одно словосочетание в 1807г.» /2/. Многие сегодняшние 

элементы PR-коммуникации применялись с толпами общества уже тысячи лет назад /2/. 
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«Будущее PR в значительной степени зависит от успешного определения того, что 

собственно это такое и чем занимается, а также насколько данная деятельность 

обуславливает итоги работы всей компании. Некоторые PR-профессионалы склонны 

думать, что большинство людей, включая их собственных работодателей, просто не 

понимают сущности PR. Когда под видом PR-специалистов выступают «раскрутчики», то 

создается впечатление, что вся PR-отрасль основана на обмане, которое усиливают 

небрежные, двуличные и ненадежные упоминания PR в средствах массовой информации» 

/2/.  

М.А. Шишкина, исследуя понятийный аппарат паблик рилейшнз пишет следующее: 

«…определения паблик рилейшнз, рекомендуемые разными специалистами…могут не 

только различаться между собой в деталях, а принципиально не совпадать. Но авторов не 

беспокоит несовпадение, поскольку каждый из них развивает свою концепцию PR. В 

результате читатель, например, книги И. Яковлева будет представлять себе связи с 

общественностью как управленческую деятельность, Н. Арнольда – как искусство 

применения средств убеждения, И. Синяевой – как деятельность по улучшению отношений 

между фирмой и общественностью, И. Алешиной – как функцию менеджмента, статьи В. 

Зайцева и Е. Уткина – как искусство создания имиджа и т.д.» /4/.  

Аналогично определению PR, цель PR также имеет несколько различные объяснения, 

интерпретируемые разными авторами. Но в отличие от определении PR формулировки цели 

PR близки по смыслу. Так, одни авторы целью PR обозначают «гармонизацию отношений 

между организацией и ее общественностью (С. Блэк, Э. Бернейз, Р. Харлоу, Н. Григорьева, 

IRP и др.)»,  другие – «создание паблисити, позитивного имиджа организации или 

позитивного общественного мнения о ней (Д. Доти, И. Артемникова,                Г. Почепцов 

и др.)»,  третьи – «создание эффективной системы коммуникаций организаций с ее средой 

(А. Зверинцев, Т. Хант и Дж. Грюниг и др.)» /4/. Целью паблик рилейшнз, по определению 

М.А.Шишкиной, является «формирование эффективной системы коммуникаций 

социального субъекта с его общественностью, обеспечивающей оптимизацию социальных 

взаимодействий со значимыми для него сегментами среды» /4/. 

На русском языке, равно как и на казахском, нет единого общепризнанного и 

адекватного  определения и перевода термина PR. «Связи с общественностью», «паблик 

рилейшнз», «отношения с общественностью», «общественные отношения», 

«интегрированные коммуникации», «корпоративное общение» и т.п. не раскрывают и не 

объясняют предмета PR. Цитируя российского профессионала в области PR А. Векслера, 

М.А. Шишкина пишет: «…самого точного определения public relations до сих пор не 

существует, поскольку, на наш взгляд, установить его практически невозможно. Public 

relations – это постоянно развивающаяся система, а семантическое многообразие термина 

свидетельствует лишь о глубине понятия» /4/. 

М.А. Шишкина также как и А. Векслер считает возможным наличие различных 

дефиниции связей с общественностью. «Рабочее определение любого термина должно быть 

удобным для использования во всех реальных практиках его применения. Невозможно или 

крайне трудно работать с термином, понимание которого в массовом сознании несет 

излишнюю идеологическую или эмоциональную нагрузку, перегружено ассоциациями или 

затрагивает негативные стереотипы» /4/.  

Таким образом, по поводу определения функции PR существуют неоднозначные 

мнения. Одни называют это контроль над людьми, то есть управление всем, что люди 

думают и делают для удовлетворения нужд и потребностей компании. Другие считают 

основной функцией PR отвечать людям – реагировать на развитие событий, проблемы и 

инициативы людей. Третьи находят в PR – достижение взаимовыгодных отношений между 

всеми сотрудниками организации, а также путем благоприятных нововведений со всеми, с 

кем работает организация (потребители, поставщики, производители) /2/.  

 Функции PR многолики и многогранны, поэтому не просто кратко сформулировать 

их основные цели. Но в действительности, все зависит от того в какой коммуникационной 
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среде, какая организация и кто выполняет  PR. Специалист по PR должен быть 

связывающим звеном между администрацией вуза и профессорско-преподавательским 

составам, студентами, абитуриентами, общественностью, организациями, акиматом, 

государственными органами власти и т.д.   

Можно следующим образом сформулировать основные задачи PR в образовательной 

сфере: 

1. Формировать и поддерживать позитивный имидж образовательного учреждения: 

 публикации в СМИ, создание информационного повода; 

 презентации достижений учебного заведения на выставках; 

 участие профессорско-преподавательского состава и студентов в 

международных  и научно-практических конференциях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях; 

 анализ влияния политики, экономики на деятельность учебного заведения и 

на общественность и т.д.  

2. Устанавливать и поддерживать двусторонние отношения между вузом и 

общественностью: 

 проведение пресс-конференции, брифингов по проблемам образования; 

 поздравления с праздниками другие организаций и учреждения, лидеров 

общественных групп, политиков и др.; 

 работа с представителями ключевых общественных групп по определению наиболее 

эффективных форм взаимоотношений и их вовлечение в интересы вуза; 

 информирование общественности о деятельности вуза; 

 организация идеологического и информационно-коммуникативного обеспечения 

работ по привлечению в вуз финансовых средств и других ресурсов (фондрайзинг); 

 проведение PR-мероприятий, концертов, выставок, круглых столов, чествование 

юбиляров и т.д. 

3. Вести планируемую и постоянную работу с абитуриентами: 

 рекламные проспекты, буклеты о престижности специальностей в вузе; 

 профориентационная работа; 

 Дни открытых дверей; 

 подготовительные курсы для абитуриентов и т.д. 

4. Вести мониторинг сознания, мнений, отношений и поведения как внутри, так и вне 

образовательного учреждения: 

 социологические исследования;  

 контент-анализ публикаций о вузе и ее администраций, преподавателях, студентах в 

СМИ; 

 отслеживаются  высказывания и мнения людей о тех или иных вузовских событиях; 

 сбор откликов и отзывов о вузовских мероприятиях;  

 фиксация оценок и суждений людей во время публичных мероприятий (PR-

мероприятия, выставки, презентации, концерты и т.д.);  

 учет мнений студентов (например, самостоятельная работа на тему 

«Реформирование факультета» и т.п); 

 отслеживаются слухи о вузе; 

 фиксация мнений руководства, ППС, вспомогательного персонала, студентов, 

высказываемые на Ученом Совете факультета и университета; 

 анализ мнений ППС других образовательных учреждений и т.д. 

5. Разработать и провести коммуникационные и информационные кампании в СМИ: 

 организация публикаций в СМИ, выступлении встреч на ТВ и РВ; 

 рассылка информационных писем; 

 подготовка информационных сводок, листов, фото- и видепродукции; 
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 экспресс-обзоры периодической печати о деятельности вуза; 

 электронная почта и факсимильная связь; 

 работа с пресс-службами государственных органов власти и акиматами; 

 сотрудничество и неформальные встречи с журналистами и редакторами СМИ 

(обычно осуществляется в комплексе  с другими формами PR) и т.д. 

6. Проводить специальные изменения во мнениях, отношениях и поведении внутри и 

вне учебного заведения: 

 оперативное реагирование на искажающие или негативно влияющие факты на 

деятельность вуза; 

 подготовка материалов для опровержения; 

 организация комплексных PR-кампаний с применением всего арсенала средств PR. 

7. Предотвращать конфликтные ситуации или устранять сам конфликт как внутри, 

так и вне учебного заведения: 

 устранение конфликтогена; 

 обсуждение проблемных ситуаций между заинтересованными сторонами; 

 поиск компромиссных решений и т.д. 

8. Обеспечить внутренние PR-коммуникации: 

 информационные стенды и доски объявлений; 

 организация встреч с деятелями искусства, литературы, СМИ и др.; 

 внутренние газеты, РВ, ТВ и т.д. 

 В современном обществе интересы и потребности общественности тесно связаны с 

политической, экономической, социальной, бизнес и другими сферами деятельности. В 

таких условиях важным фактором успеха во всех организациях, в том числе и в 

образовательной сфере являются PR-коммуникации и информация. За PR - большое 

будущее и заниматься этим делом необходимо серьезно и профессионально. PR-

специалисту следует знать тенденцию и структуру рынка, его ключевых игроков. Создать 

положительные взаимоотношения с общественными группами, в том числе с журналистами 

и конкурентами. 

_______________________ 

1. Журналистика Казахстана: энциклопедия/ Под ред. Козыбаева С.К. -  Алматы: 
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ИДЕЯ НАРОДОВЛАСТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Демократические преобразования в казахстанском обществе имеют свои 

специфические особенности. Специфика реализации воплощения идеи народовластия во 
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многом обусловлена менталитетом казахстанского народа, его традициями, идущими из 

прошлого.  

        По словам Н.А. Назарбаева, «наша модель будет определять наш собственный путь 

развития, сочетая в себе элементы остальных моделей, но опираясь в основном на наши 

специфические условия, историю, новую гражданственность и устремления, учитывая 

конкретность этапов развития»  [1]. 

На наш взгляд, чтобы сохранить в казахстанском государстве основу демократии – 

политическую стабильность, необходимо в первую очередь учитывать традиционные 

ценности казахского корпоративного общества с его этническими, конфессиональными и 

культурными особенностями.  

Казахстанский ученый А.Н. Нысанбаев замечает, что в целях повышения успешности 

демократических преобразований и утверждения приоритета прав и свобод человека в 

нашей стране представляется целесообразным учет цивилизационных традиций и 

менталитета казахского народа, имеющего богатый опыт оригинальной кочевнической 

демократии, уважения и эффективной охраны личных и коллективных прав. Из этого, по 

его мнению, следует упор на активизацию исторического сознания народа, творческое 

сочетание собственного и мирового опыта защиты прав и свобод человека в процессе 

формирования демократических институтов казахстанского гражданского общества [2, 

с.15].  

В Год общенационального согласия Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев в книге My life, my times and the future (Моя жизнь, мое время и будущее), 

вышедшей в свет в 1998 году и предназначенной  для западных читателей, подчеркнул, что 

“наша модель должна отражать конвергенцию разных моделей общественного развития” 

[3].  И в этом смысле казахстанская модель народовластия неизбежно интегрирует в себя 

западные и восточные ценности. Западные – либерализм, плюрализм мнений, 

индивидуализм, упор на права личности и восточные – коллективизм, главенство семьи, 

направляющая функция государства и другие нормы традиционного общества [4, с.330]. 

Демократические формы получили развитие и относительную стабильность в тех странах, 

которые пытались выработать собственную систему  демократии, которая учитывала 

задачи сочетания политического, социального и экономического прогресса, все аспекты 

эволюции демократических теорий, практического опыта развития институтов демократии, 

национальной самобытности в укладе жизни… Казахстанская демократия должна быть  

самобытной, но учитывающей базовые идеи и принципы либеральной демократии [5, с.6].  

В настоящее время в Республике Казахстан предпринимаются  конкретные шаги по 

совершенствованию системы государственного управления и государственной службы. По 

словам Президента РК, это один из основных приоритетов дальнейшей модернизации, так 

как в условиях переходных обществ, к каковым относится и Казахстан, именно государство 

и его аппарат выступают главными инструментами продвижения реформ. И именно от 

эффективности государственного управления в целом зависит успех преобразований. В 

настоящее время административная реформа набирает обороты.  Приводятся в 

соответствие с указом “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

государственного управления Республики Казахстан” структура и полномочия 

правительства и местных государственных органов. Сделан также еще один важный шаг, 

который приблизит нашу систему государственного управления к современным мировым 

стандартам: подписан и реализуется указ о создании электронного правительства.   

В условиях информационного общества, его компьютеризации возможна 

эффективная система прямой и, главное, обратной связи между органами управления и 

всеми членами общества, позволяющая непосредственно и немедленно выявлять и 

учитывать мнение всех членов общества по всем вопросам социального управления. 

Кстати, во многих развитых государствах  это является одним из современных механизмов 

осуществления  народовластия. 
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       Не случайно ряд современных политологов и социологов признает, что широкое 

внедрение ЭВМ (особенно будущих поколений) может способствовать децентрализации 

политических решений, возрождению прямой демократии. Информационное общество 

создает  условия для реализации тенденции расширения участия масс в управлении 

политической жизнью общества, для формирования компетентного информированного 

гражданина [6, с.69]. Во многих западных странах одной из форм реализации принципов и 

механизма  народовластия является “электронное правительство”. С этой целью в 

Казахстане также принята специальная программа “электронного правительства”. В конце 

2007 года в рамках Государственной программы, разработанной Агентством по 

информатизации и связи РК для реализации задач, поставленных Главой государства в 

Послании народу “К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, 

конкурентоспособной нации!”,  созданы базовые компоненты “Электронного 

правительства”, к которым относятся портал и шлюз е-правительства, “платежный шлюз”, 

национальная идентификационная система, системообразующие базы данных. В 

дальнейшем планируется сделать упор на развитие сферы предоставления гражданам 

информационных и интерактивных услуг. “Горячая линия” связи с гражданами будет 

осуществляться по простому адресу в сети: www.gov.kz. Это узел, где сойдутся сайты всех 

министерств и ведомств страны. Подобный доступ через “одно окно” уже доказал свою 

эффективность в моделях е-правительства Великобритании, Кореи и многих других стран. 

В конечном счете, предусмотрена трансформация деятельности госорганов и в рамках 

совершенствования административной системы – создание эффективного и оптимального 

по составу государственного аппарата. Главная цель при этом одна – построить 

взаимоотношения в связке “правительство – граждане” таким образом, чтобы в идеале 

получить подлинно гражданское общество, которое в свое время известный американский 

политик Дуайт Эйзенхауэр образно охарактеризовал так: “Лозунг истинной демократии не 

“Пусть это сделает правительство”, а  “Дайте нам сделать это самим”. Определенные 

элементы “электронного правительства” в Казахстане уже имеются. Например, система 

электронного голосования “Сайлау”, которая была опробована во время выборов в 

Парламент республики. В Астане, Алматы и Караганде проведены работы по пилотному 

проекту государственной базы данных физических лиц, задачей которой является 

генерирование единых идентификационных номеров для граждан.  В целом, по оценке 

специалистов, создание “электронного правительства” позволит оптимизировать 

управленческие процессы, обеспечивая совершенствование структуры административной 

системы. 

Наряду с позитивным практическим опытом, по мнению казахстанского 

исследователя Е.К. Алиярова, принятая в Казахстане в 1998 году Концепция единого 

информационного  пространства Республики Казахстан нуждается в переработке с учетом 

современных реалий. К ним, по мнению ученого, следует отнести следующие моменты. 

Во-первых, в настоящее время в Республике Казахстан осуществляются глубокие 

социально-экономические и политические преобразования с целью перехода от 

авторитарного государства с административно-плановым управлением экономикой к 

правовому демократическому государству с рыночной экономикой. На данном этапе 

мирового развития этот процесс не может быть успешно реализован без одновременного 

перехода к информационно открытому обществу и информационно прозрачной 

государственной власти. 

Во-вторых, одновременно идет достаточно сложный процесс формирования 

отношений в государстве на новых для страны демократических принципах равноправия, 

разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, разделения 

полномочий местного самоуправления и государственной власти. В этих условиях 

обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между центром и регионами, 

между всеми ветвями и уровнями власти, исключение любых проявлений 

«информационного сепаратизма» на основе единого информационного пространства 
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страны, единой общегосударственной информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и системы национальных информационных ресурсов является одним из 

ключевых условий сохранения государственной и территориальной целостности 

Казахстана [7, с.273-274]. 

Для реализации идеи народовластия и создания в ближайшей перспективе подлинно 

эффективной модели народовластия в Республике Казахстан, на наш взгляд, необходимо 

осуществление следующих политических мероприятий: 

- разработать и закрепить в Конституционном законе Республики Казахстан не только 

права народа, составляющих его общностей и индивидов, но и четкий механизм реализации 

этих прав в качестве эффективного способа осуществления ими учредительной власти. 

Закон должен содержать перечень предметов ведения исключительно учредительной 

власти народа с указанием на возможность его расширения по воле народа. При этом 

основными функциями учредительной власти должны стать: принятие и изменение 

Конституции, обеспечение ее действия; принятие решения о необходимости учреждения 

качественно новой власти; организация учреждения новой власти; периодическое 

переучреждение власти (организация выборов должностных лиц и контроль за правильным 

выражением воли народа); высший контроль за развитием и обеспечением прав человека; 

- разработать, обсудить и внедрить для Казахстана на государственном уровне 

концепцию идеи народовластия, которая должна получить более четкое закрепление в 

Конституции и детализированное в специальных законах путем конституционного 

закрепления учредительной власти народа, определения ее функций, места в системе 

разделения властей, конкретных механизмов действия применительно к каждому субъекту 

народовластия;  

- разработать и закрепить в специальном разделе Конституции Республики Казахстан 

гарантированные основные права всех субъектов народовластия;   - разработать, обсудить 

и принять специальный закон о правах человека, специальные законы о местных 

референдумах, собраниях граждан как формах прямого осуществления власти народом и 

его составными частями, четкое определение перечня вопросов государственной и 

общественной жизни, решаемых исключительно народом путем прямого осуществления 

власти, закрепление механизмов реализации и контроля исполнения этих решений; 

- реализовать ряд крупномасштабных политических программ и мероприятий, 

направленных на усиление ответственности исполнительной власти перед законом, 

увеличение контроля над ними со стороны представительной ветви власти и 

общественности; 

- разработать и внедрить в Республике Казахстан на государственном уровне 

механизм политической коммуникации на основе принципа гласности и развития широкой, 

своевременной информации, что даст возможность осуществлять действительно массовый 

общественный контроль со стороны населения за работой государственных органов и 

должностных лиц, повысить ответственность депутатов перед народом, принимать 

понятные населению политические решения и т.д.;   

- создать при Президенте Республики Казахстан единую республиканскую систему 

информационно-аналитического обеспечения народного волеизъявления, что будет иметь 

принципиально важное общественно-политическое значение для становления выборов, как 

института  народовластия казахстанского общества, поскольку позволит: значительно 

расширить сферу прямой, непосредственной демократии, обеспечить ее взаимодействие с 

демократией представительной; существенно укрепить связь властно-управленческих 

структур с электоратом; достичь высокой степени адекватности решений и действий 

органов власти и управления реальной действительности; проведение подлинно честных и 

демократических выборов; добиваться сбалансированности интересов различных 

социальных групп и слоев населения и тем самым – стабильного, динамичного 

функционирования социальной системы в целом; заметно расширить поле для проявления 
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самодеятельности населения, его суверенной воли, как действительного субъекта власти и  

управления; 

- четко выделить и закрепить в казахстанском законодательстве целый ряд принципов 

избирательного права: во-первых, принцип состязательности, предполагающий участие в 

выборах конкурирующих партий, кандидатов, представляющих различные слои общества; 

во-вторых, процедура выборов должна предусматривать свободу и регулярность; в-

третьих, законодательное оформление предвыборной кампании должно предусматривать 

гласность, наличие официальной информации о ходе ее проведения, источником которой 

служат органы управления выборами; в-четвертых, наличие в законодательных актах 

принципа императивного мандата, согласно которому депутат связан наказами 

избирателей, во всей своей деятельности ответственен перед ними. Отсутствие этого 

принципа может привести к отчуждению депутатов от избирателей, обособлению их 

интересов, снижению ответственности обеих сторон, возникновению противоречия, 

нарушению каналов обратной связи. При профессиональном принципе формирования 

Парламента отсутствие четко действующей системы отчетности может способствовать 

превращению представительного органа в замкнутую, оторванную от народа правящую 

группировку; 

- на государственном уровне широко использовать позитивный зарубежный опыт 

специального законодательного закрепления и проведения референдумов  и выборов в их 

различных вариантах и разновидностях как в сфере политики, экономики, 

межнациональных связей и отношений, так и в других сферах жизнедеятельности 

общества.  Поскольку функционирование институтов народовластия способствует 

полноценному политическому участию граждан в жизни государства периодически 

вносить необходимые корректировки законодательные акты Республики Казахстан; 

- обсудить и внедрить политическую доктрину «суверенной» демократии в качестве 

альтернативы существующей модели политического развития, внутри которой власть, 

государственные органы, политические действия выбираются и направляются всеми 

гражданами, народами и социальными группами. При этом концепция «суверенной 

демократии» должна основывается на: независимости народа и государства как 

организации, выражающей его власть; возможности народа эффективно участвовать в 

формировании органов государства, государственном управлении; возможности каждого 

гражданина реализовывать конституционные права, обеспечивающие его свободу, 

духовное развитие, участие в делах государства; 

        - разработать и внедрить для Казахстана на государственном уровне новые способы и 

технологии реализации в Республике Казахстан масштабной программы политической 

либерализации, направленной на децентрализацию государственного управления, 

поэтапное введение выборности акимов, расширение полномочий Парламента, в том числе 

за счет увеличения контрольных функций, совершенствование системы государственной 

службы, укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества и усиление 

правозащитных механизмов; 

        - разработать и внедрить эффективные правовые механизмы в плане повышения роли 

Парламента в Республике Казахстан. В частности,  выработать оптимальные и 

эффективные подходы при увеличении численности депутатов обеих палат парламента; 

расширении его контрольных функций, в том числе участия в контроле за исполнением 

государственного бюджета; введении института формирования правительства через 

механизм парламентского большинства; обеспечении участия обеих палат в формировании 

Центризбиркома и Конституционного Совета; усилении полномочий Конституционного 

Совета в сфере защиты Основного Закона страны; 

      - обсудить и повсеместно внедрить предложенную инициативу Президента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева о введении на постоянной основе практики подотчетности 

народу, направленной на информирование казахстанцев о ходе проводимых в стране 

социально-экономических и политических реформ, решение насущных проблем региона, 
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обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам развития конкретного населенного 

пункта;  

       - обсудить на государственном и общественном уровне создание новых общественно-

политических структур, направленных на повышение роли институтов гражданского 

общества в жизни страны, стимулирование дальнейшего развития демократических 

процессов в Казахстане,  где могли бы совещаться по вопросам демократизации общества 

представители всех слоев общества, политических партий, общественных объединений и 

властных структур. Тем самым охватить вниманием все слои населения, договариваться не 

только с радикальными политиками, но и со всеми другими активными политическими 

участниками и в процессе равноправного диалога, столкновения позиций выработать ту 

политическую конструкцию народовластия, которая бы учитывала насущные потребности 

и интересы казахстанцев. При этом  использовать уже наработанный потенциал 

Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при 

Президенте Республики Казахстан; 

       - разработать и закрепить систему прав субъектов народовластия в специальном 

Конституционном законе о правах человека.  

Таким образом, процесс комплексной политической модернизации должен 

происходить в интересах и с непосредственным участием всего населения страны, всех 

слоев и институтов общества.  
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1. Назарбаев Н. Евразийский Союз: идеи, практика, перспективы. 1994-1997. – М.: Фонд 

содействия развитию социальных и политических наук, 1997. - C. 418. 

2. Нысанбаев А.Н. Проблема защиты прав и свобод человека в политической системе 

традиционного казахстанского общества // Становление гражданского общества в странах 

Центральной Азии. - Алматы, 1999.   

3. N.Nazarbayev. My life, my times and the future. – P. 59. 

4. Ермухамет Ертысбаев. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. – Астана: Елорда, 2001. 

– 576 с.  

5. Козлов Г.Я. Демократия в Казахстане: некоторые проблемы становления. - Алматы, 1994. 

- С. 6. 

6. Ашин Г.К. Элитизм и демократия // Общественные науки и современность. – 1996. - №5. 

- С. 59-70. 

7. Алияров Е.К. Информационная политика Республики Казахстан в условиях 

глобализации. – Алматы: Казак университетi, 2006. – 450 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есхуатова Н.Б.,  

магистр, ст.преподаватель  

КазНУ им.аль-Фараби 

 

КАЗАХСКАЯ ТЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУХАММЕД-САЛИХА 

БАБАДЖАНОВА 



203 

 

 

     Ходжа Мухаммед-Салих Караулович Бабаджанов является одним из представителей 

целой плеяды казахской интеллигенции конца XIX века: Чокан Валиханов, Абай 

Кунанбаев, Ибрай Алтынсарин и др. Но в течение долгих десятилетий советского периода 

М.-С.Бабаджанов находился в забвении. Одной из причин стало его знатное благородное 

происхождение, и, вплоть до 1966 года, его имя находилось под запретом и нигде не 

упоминалось. Нарушить официальное вето никто не решался. Только в середине 1960-х 

годов ученый-этнограф З.А. Масанов опубликовал «Очерк  истории этнографического 

изучения казахского народа в СССР» [1]. Именно в этом труде появились первые сведения 

о М.-С. Бабаджанове. Позднее, биографию и деятельность публициста и этнографа 

подробно и досконально исследовал краевед, инженер и профессор  Н.П. Ивлев и в начале 

90-х годов ХХ века ученым был издан небольшой сборник. Статьи были опубликованы еще 

в середине, конце  ХIХ века в различных российских изданиях. 

     Прежде всего, отметим, что М.-С. Бабаджанов был разносторонней личностью: 

занимался политической и коммерческой деятельностью, археологическими 

исследованиями, разведением скакунов, садоводством и т.д. 

     По данным исследователя-этнографа Н.П. Ивлева «Ходжа  Мухаммед – Салих 

Караулович Бабаджанов родился в 1832 году в семье есаула (Караул – кажы – примечание 

Е.Н.) Внутренней киргизской орды». Он состоял в родственных отношениях с Джангир 

ханом – правителем Букеевской орды на западе Казахстана. М.-С. Бабаджанов получил 

высшее образование в городе Оренбурге (до 1925 года город находился на территории 

Казахстана, ныне принадлежит России), в Неплюевском кадетском корпусе. В 22 года М.-

С. Бабаджанов стал депутатом первого округа приморских казахов Западного Казахстана. 

Затем, в этом же году – советником правителя Внутренней киргизской орды, полковника 

Герна.  

   В 60-е годы XIX века во время поездки по крупным городам России, у М.-С.Бабаджанова 

возникает желание взяться за перо и написать о жизни и быте своего народа, его истории. 

«И вот, начиная с 1860-го года в газетах «Северная пчела», «Санкт-Петербургские 

ведомости» появляются одна за другой статьи: «Заметки киргиза о житье-бытье и участи 

его сородичей», «Заметки киргиза о киргизах», «Аппеляция киргиза к публике» и другие». 

(Примечание автора статьи: до начала ХХ века казахов называли киргизами, киргиз-

кайсаками). 

    Таким образом, публицистическая деятельность Бабаджанова занимала одну из ведущих 

ролей в его жизни. А в целом публицистика – «вид общественной политической литературы 

имеет  ряд основополагающих принципов: строгая документальность, внимательное 

отношение в факту, историзм, научность, общезначимость, актуальность выбранной 

тематики, проблемность, правдивость, ответственность перед читателем»[2]. В истории 

Казахстана публицистика начала свое развитие в творчестве биев, акынов и жырау еще в 

незапамятные времена. А история казахской письменной публицистики берет свое начало  

еще с первых газет степного края, издававшихся в конце XIX века, это газеты: «Туркестан 

уалаяты» - «Туркестанские ведомости» и «Дала уалаяты» - «Степные ведомости».  «Во 

второй половине XIX века в некоторых крупных городах Узбекистана и Казахстана: 

Ташкент, Оренбург, Омск стали выпускаться первые газеты местного значения…». Так, 

«газета «Туркестанские ведомости» начала выходить 28 апреля 1870 года в городе 

Ташкент…», «В издании Салих Карауылулы  Бабаджанов собрал и издал пословицы-

поговорки, призывающие народ размышлениям»[3].     

    Публицистика Мухамед-Салиха Карауловича примечательна была тем, что  носила в себе 

черты познавательности и статьи увлекательно рассказывали  о традициях, обычаях, жизни 

и быте народа. Именно благодаря творениям М.-С. Бабаджанова общественность того 

времени могла иметь широкое представление о культуре народов, живущих за пределами 

России. Общеизвестно, что в тот период возрос в обществе немалый интерес к теме востока 

и тюркологии, это явилось причиной к активизации процесса популяризации истории, 
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этнографии тюркских народов в западном цивилизованном мире. Подобная ситуация 

существует и в наше время, когда с развалом Советского Союза и с обретением 

независимости, бывшие союзные республики вышли на мировую арену. Процесс 

популяризации – весьма трудоемкий: в первую очередь необходимо представить все 

исторические сведения о развитии народов, о которых в западном мире до сих пор известно 

крайне мало. 

   Особенно важно, на наш взгляд, то обстоятельство, что в конце XIX века Мухаммед-

Салих Караулович внес значительный вклад в освещение жизни казахского народа, как 

имеющего свою самобытную, уникальную культуру, традиции и особенное, неповторимое 

мировоззрение. 

      Публицистические работы Бабаджанова в те времена читались с большим интересом 

ибо содержали очень нужную, достоверную информацию о жизни и быте казахов того 

времени.  В наше же время эти статьи представляют огромный интерес во многих 

отношениях: в них имеется всестороннее описание жизни  и быта народов XIX века, анализ 

их деятельности, а также много этнографических данных, неизвестных современным 

ученым. Например, корреспонденция «Из Внутренней киргизской орды» М.-С. 

Бабаджанова была опубликована в сборнике «Известия русского географического 

общества», в 1865 году, I том издания он вышла, а статья «Заметки киргиза о житье-бытье 

и участи его сородичей» увидела свет в газете  «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 36, 

1861 г.). 

   Кроме того, в российских изданиях были опубликованы такие статьи, как: «Охота во 

внутренней киргизской орде», «Лошади и их испытания во внутренней киргизской орде». 

В статье «О каменной бабе, найденной в киргизской степи», рассказывается об 

археологической находке: «…действительно в небольших барханах (на поверхности бугра 

из, сыпучего песка) лежит статуя, имеющая человеческую голову и вытесанная из простой 

известковой каменной плиты…» (Этнографический сборник, вып. VI, 1864 г.). Данные 

статьи, представляют немалый интерес для современных исследователей языка и стиля 

публицистики позапрошлой эпохи, в них наблюдается изобилие этнонимов казахского 

языка.  

     Как публицист-этнограф М.-С. Бабаджанов получил положительную оценку совета 

Русского географического общества и стал полноправным членом данного общества: «20 

февраля 1961 года совет Русского географического общества, по представлению отделения 

этнографии избрал М.-С. Бабаджанова в члены-сотрудники. А через  полтора года ему была 

присуждена серебряная медаль» (Этнографический сборник, вып. VI, 1864 г.). 

     Чокан Валиханов в своей известном труде «Записка о судебной реформе» писал: «В 

«Северной пчеле» 1961 года один молодой киргиз г. Бабаджанов описал необыкновенно 

ярко учение в татарских школах Букеевской орды» (Ч.Валиханов, Сочинения. I том, с. 70). 

«Утром, как только солнце взойдет в дерево вышиною, мальчики, встав со сна должны 

отправляться в кибитку или джуломейку муллы… ученик берет тетрадь или книгу и 

начинает читать вслух заданный ему вчера урок.» («Заметки киргиза о киргизах», 

«Северная пчела» №4, 1861 г.). Таким образом, можно утверждать, что два ученых 

Казахстана Ч.Валиханов и М.-С. Бабаджанов знали друг друга. 

       М.-С. Бабаджанов – необычного склада ума и обладающий разносторонними 

интересами был не только этнографом – естествоиспытателем, но и публицистом, с особым, 

лишь ему присущим взглядом на мир. Вся жизнь Мухаммед-Салиха Бабаджанова прошла 

в борьбе, а новаторские научные идеи публиковались на страницах печати. 

___________________ 

1. Ходжа М.-С.Бабаджанов. Сочинения. –Алматы: Санат. 1996, с. 5 

2. М.И.Фетисов. Зарождение казахской публицистики.- Алма-Ата, 1961. 

3. К. Аллаберген, Ж.Нускабайулы, Ф.Оразай. История казахской журналистики. 1870 

-1995 г.г.. с.14 
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ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА "БЛАГОДАРНОСТЬ" 

В СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТАХ 
         Изучение феномена благодарности  началось еще в античные времена, когда она 

воспринималась как высочайшая добродетель. Сенека обращал внимание на то, что 

нравственная ценность благодарности в ее добровольности, ее нельзя требовать. Не следует 

совершать благодеяния в надежде на благодарность. В  добродетелях  упражняются не ради 

награды: прибыль  от правильного поступка в том что он совершен- отмечает  Сенека в 

своем труде «О благодеяниях». 

        Аристотель рассуждая о благодарности в зрелый период творчества  в книге 

«Никомахова этика», также ставит ее в ряд важнейших добродетелей: «недаром храмы 

богинь Благодарение ставят на видном месте: чтобы  воздаяние осуществлялось». Однако 

у Аристотеля значение благодарности несколько иное, чем у Сенеки. Хоть он и признает, 

что даяние предполагает добрые дела и прекрасные поступки, но, вместе с тем, между 

дающим и берущим проявляется некая обоюдная заинтересованность, благодарность 

воспринимается как услуга «ты мне- я тебе» : ведь и присуще благодарности- ответить 

угодившему услугой за услугу и в свой черед начать угождать ему. Наивысшей же 

благодарности, по мнению Аристотеля,достойны боги и родители. 

   Осмысление принципа благодарности как определенного рода услуги характерно и 

для английского философа, автора теории общественного договора Томаса Гоббса. Среди 

17- ти сформулированных им «естественных законов» (следствием нарушения любого из 

них является- ни много,ни мало -подрыв основ нравственности в обществе) 4- ое место 

занимает закон благодарности, который в определенный степени регулирует добровольные 

соглашение людей в процессе формирования государства. Если бы, согласно Гоббсу, люди 

не получали бы друг от друга благодарности за оказанную помощь, в их отношениях 

исчезли бы благожелательность  и доверие. Поэтому благодарность выступает у Гоббса, 

скорее, обязанностью. 

   Эта идея отражена и в наследии немецкого философа Иммануила Канта. В своем 

сочинении «Метафизика нравов» он рассматривает благодарность в качестве долга: 

«Благодарность- это непосредственное принуждение со стороны морального закона, то есть 

долг». Отдавать этот долг можно как в виде благодарности деятельной, так и простой 

сердечной благодарности. 

   Часто корни подобного поведения находят в отсутствии веры в душе человека. 

Именно неверие, по мнению целого ряда мыслителей, порождает многое человеческих 

пороков. Так, к примеру, философ Иван Ильин отмечает: Благодарные души религиозны и 

потому не способны ни к зависти, ни к ненависти: а неблагодарные души лишены 

религиозности, и потому они не знают ни тайночуствия, ни смирения , а живут в ненависти 

и зависти. А потому, по мнению Ильина «… чтобы найти путь к обновлению, углублению 

и окрылению своей культуры человечество должно научиться  благодарить и на 

благодарности строить  свою духовную жизнь». Поскольку именно благодарность 

позволяет «ценит то, что  даётся : видеть свои естественные и духовные богатства: 

извлекать из своего внутренного мира то,что в нём заложено». 

   Православный священник Владимир Зелинский проясняет,что «Благодарность- это 

всегда зашифрованная весть от Бога, о котором мы должны знать». 

  Все мировые религии осуждают уныние, почитая его одним из самых больших грехов 

человека, поскольку рассматривают жизнь как величайший дар, который нужно 

воспринимать с радостью, а, значит, с благодарностью к Творцу. Благодарить нужно не 

человека, от которого ты получил благо, но Бога. 
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   В  христианстве  благодарность выступает спутницей смирения, поскольку в 

противном случае быть благодарным мешает гордыне– уверенности в том, что всего того, 

чем обладает человек, он добился сам. Чуство  благодарности сеет в сердцах верующих 

людей любовь и добро, уничтожая злобу и недоверие. 

   Согласно священной книге для всех мусульман Корану, Всевышний даровал 

верующим в него бесчислинное количество благ, за которые необходимо взносить Аллаху 

благодарственную молитву. Особую  благодарность в исламской традиции заслуживают 

родители, ослушание  которых приравнивается к одному из самых страшных грехов, наряду 

с употреблением алкоголя, ростовщичеством и притеснением сирот. Благодарность 

Пророку не будет принята без благодарности родителям. 

   Самым великим благом, которым одарил мусульман Аллах, и за которое невозможно 

воздать должную благодарность, является Ислам. Осозновая величие этого  блага, нужно 

беспрестанно благодарить Всевышнего за него. 

         «У вас нет никакой иной цели в жизни, кроме радости и   благодарности                                                                                                                            

Будда 

  Одним из первых чувств  Будды после обретения им просветления была благодарность. 

Обернувшись и посмотрев на дерево, под которым произошло это событие, Будда 

поклонился ему со словами: «Это дерево приютило меня, оно защищало меня от зноя, пока 

я получал просветление. Я выказываю ему почтение и благодарность». 

  Благодарность в буддийской традиции– это умение жить здесь и сейчас, с радостью и 

любовью принимая все, что происходит в жизни. Поэтому она способна примерить 

человека со своим прошлым и настоящим, исцелить от любых страданий, приносимых 

человеческим существованием. 

                     «Благодарность приведет человека на подобающий ему уровень и откроет ему 

все врата: радости, врата богатства, врата супружества, врата полного исцеления, 

врата Торы и молитвы» 

                                                                               Раввин Шалом Аруш 

   Иудаизм придает большое значение чувству благодарности, отмечает его важность 

в жизни человека. В идеале каждое свое действие в течение дня иудей должен сопровождать 

благодарственной молитвой Богу, в чем проявляется отношение иудея к данной ему жизни 

как к божественному дару. Уже в минуту пробуждения воздается молитва в благодарность  

за возвращение души после сна, только после этого иудею можно приступать к завтраку, к 

которому предшествует благославение пищи. 

   По мнению  толкователей Торы, благодарность- одна из основных ее заповедей. 

Неслучайно одно из известных раввинистических изречений гласит: «Человек, 

получающий блага земные и не воздающий за них благодарность Богу, поступает как вор». 

_____________________ 
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КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: К ПРОБЛЕМЕ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЭТНОСОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛОВ ЧЕЧНИ И 

ДАГЕСТАНА) 

 

Аннотация: В аспекте изучения проблемы репрезентации национальных 

культурных ценностей народов Северного Кавказа автором статьи выводится концепция 

«культурного ядра» как основа научного анализа журнальной периодики Чечни и Дагестана 

с точки зрения ее самоидентификации. 

Ключевые слова: журналистика, периодическая печать, национальная культура, 

самоидентификация. 

Научная новизна предлагаемой статьи заключается в анализе специфики 

репрезентативных моделей этнокультуры в сегменте национальной журналистики и, как 

следствие, к раскрытию сущностных основ мышления народа, так как культура, по мнению 

Ю. А. Арнаутовой, «отражает формы мышления, ментальности, духовную деятельность 

индивидов и групп в <…> формах организации жизни и формирует универсальное поле 

взаимодействия образа мышления, практики и социальных институтов» [3, 49]. 

Для последовательности изложения объемного этнокультурного материала считаем 

необходимым структурировать его, руководствуясь следующей логикой. Национальная 

журнальная периодика представляет собой репрезентативный комплекс культурных 

ценностей, своеобразное культурное ядро, центрирующую силу культуры, оболочка 

которого состоит из таких компонентов, как национальная этика, символика, история, 

литература, спорт, человек, его быт, включая и национальную кухню. В живом процессе 

самоидентификации, ярко наблюдающемся в национальной журналистике, эта оболочка 

может образовывать новые репрезентативные модели. В их числе образ женщины – важный 

проблемно-тематический узел в чеченской периодической печати, семейный этикет как 

одна из основных ступеней общественно-родового устройства на Северном Кавказе, 

народное искусство как форма идентификации. Заданная схема анализа обусловлена 

спецификой национальной журнальной периодики, этнокультурное содержание которой 

отличается именно таким «строением».  

С понятием самоидентификации напрямую связано соблюдение национальной 

этики. Более того, придерживаясь норм и правил, предписанных предками, кавказец гордо 

показывает почтение древним традициям. Это находит отражение во многих публикациях 

национальной периодической печати. М. Исаева в статье «Забывать стыдно» («Дош») 

доказывает данный тезис. Автор пишет: «Законы предков не позволяли мужчинам 

вынимать кинжал из ножен по пустякам, но когда он уже вынут, это означало поединок до 

победного конца <…> Стародавний обычай осуждал необдуманные речи, запрещалось 

оскорблять достоинство и честь других людей». «Естественно, – продолжает М. Исаева, – 

что воспитанные в таких суровых правилах мальчики впоследствии становились 

настоящими мужчинами» [9]. Кроме этого, она касается степени национального 

самосознания, говоря о приверженности чеченцев своим корням, об «ответственности на 

звание мужчины», которые являются для чеченца духовной опорой. И в этой связи 

приводит строки из стихов Руслана Магомаева «Чеченское кредо»: 

  Да, я чеченец! 

  Чем всегда горжусь, 

  Люблю свое отечество 

  И отчество. 

  И ничего я в прошлом 

  Не стыжусь, 

  И в будущем 

  Стыдиться мне не хочется [9]. 

В статье «Имя твое мне было опорой» («Дош») автор М. Катышева, опираясь на 

слова выдающегося чеченского просветителя, поэта, художника, педагога А. Сулейманова, 
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акцентирует проблему национальной основы общественных институтов в Чечне, 

подчеркивая необходимость актуализации опыта прошлого: «Сегодня существуют суд, 

прокуратура, райком, милиция. Есть и общественное мнение, но оно не стоит доброго 

слова. А прежде общественное мнение было высшей инстанцией. Боясь, что мой сосед 

подумает обо мне плохо, я даже наедине с собой страшился совершить злое дело. С малых 

лет ребенка приучали к ощущению, что над ним есть этот незримый суд общины. И каждый 

старался быть душевно красивее, умнее, талантливее, богаче мудростью и добротой». «Есть 

в чеченском языке слово "яхъ", – продолжает далее герой статьи. – Это непереводимое 

понятие, приблизительно – твое лицо, честь. Самое страшное, когда говорили: 1аьржа юьхъ 

– почернело твое лицо» [11].  

В интервью Л. Куни с Зелимханом Эльсахаджиевым («Нана»), основателем сайта 

«Нохчалла», респондент подчеркивает роль обычаев в чеченском обществе: «Я считаю, что 

главная наша гордость – это наши обычаи, традиции… Нохчалла – это вся самобытность 

чеченского характера в одном слове. <…> Нохчалла – это национальная идеология нахов, 

во имя которой надо бороться, жить, причем, жить с высоко поднятой головой <…> 

чеченцы обязаны возродить, сохранить и передать потомкам все, что входит в понятие 

"Нохчалла"» [15, 33]. Немаловажная этнокультурная деталь, связанная с понятием этики, 

содержится в интервью М. Арапиевой «Чеченец по собственному желанию» («Дош»). Ее 

респондент, Мохмад-Хаджи Вайсерт, этнический немец, в 1940-е годы, скитаясь в 

одиночестве, прибился к казахской семье, а в последствие, в период депортации чечено-

ингушского народа сблизился с чеченцами, мотивируя это следующим: «мне чеченские 

обычаи пришлись особенно по сердцу» [2]. И далее он касается вопроса о культуре ношения 

оружия на Северном Кавказе: «Горцы всегда его (оружие – Е. Р.) любили. Но считалось 

позором взять его в руки просто так, чтобы кого-то напугать, унизить, убить невинного 

человека, применить против безоружного. Такие поступки были под строжайшим запретом. 

Даже ссору прекращали, если противник не был вооружен» [11]. И это правило наряду с 

прочим наполняет национальные понятия чести и достоинства чеченца.  

Но эти ключевые понятия для горца составляют не только моральные постулаты, они 

реализуются и на уровне символики, важной, как мы говорили, компоненты культурного 

ядра национальной журнальной периодики. В статье Т. Имаева «Папаха – символ чести» 

(«Культура Чеченской Республики») приводится свод правил, связанных именно с этим 

атрибутом одежда горцев, которые предваряют фольклорные изречения: «Если голова цела, 

на ней должна быть папаха» и «Если тебе не с кем посоветоваться, посоветуйся с папахой». 

О важности папахи говорит и тот факт, приводимый в статье, что ее «очень берегли, 

хранили, заворачивая в чистую материю». Далее автор показывает связь норм поведения с 

ношением папахи: «Сбить с кого-либо папаху считалось невиданным оскорблением. 

Человек мог снять папаху, оставить ее где-то и ненадолго уйти. И даже в таких случаях 

никто не имел права ее трогать, понимая, что будет иметь дело с ее хозяином». С папахой 

связана и знаковая система в поведении: «Если чеченец снимал в споре или ссоре папаху и 

ударял ею о землю – это означало, что он готов идти на все до конца…». Т. Имаев отмечает, 

что снимать папаху не позволительно, даже если ее обладатель просит о чем-то кого-то. 

Это, по национальному этикету, считается «низостью достойной раба». И только одно 

исключение существует – «… папаху можно снять только тогда, когда просят о прощении 

кровной мести». Показывая национально-ценностное наполнение этого символа, автор 

публикации приводит слова Расула Гамзатова из книги «Мой Дагестан»: «Есть на Северном 

Кавказе всемирно известный артист Махмуд Эсамбаев. Он исполняет танцы разных 

народов. Но он носит и никогда не снимает с головы свою чеченскую папаху. Пусть 

разнообразны мотивы моих стихов, но пусть они ходят в горской папахе» [8, 13]. Образное 

высказывание дагестанского поэта не случайно, поскольку папаха занимает важное 

символическое место и в культуре его народа. О чем говорит статья З. Абдулкеримова 

«Традиционная одежда – отражение красоты народа» («Народы Дагестана»). Надо 

признаться, что символический смысл национальной одежды сосредоточен 
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преимущественно в названии публикации, тогда как ее содержание наполняет 

этнографическое описание: «Наиболее распространенным видом головного убора 

даргинцев, как и других народов Дагестана, была папаха – "кьапа", являющаяся символом 

достоинства мужчины. Для ее изготовления использовалась овчина или каракуль». Более 

подробное описание получает такой вид одежды, как бурка. З. Абдулкеримов, 

придерживаясь этнографической точности в изложении, пишет следующее: «… элементом 

верхней одежды мужчин даргинцев были бурки – "варгьи", которые относились к верхней 

одежде накидного типа. Они подразделялись на два вида. Первый вид – это обыкновенные, 

так называемые муэринские, бурки ("муэран варгьи"), без начеса, которые приобретались у 

муэринцев. Их носили в основном в дальних пеших переходах, во время работ в поле или 

во время пастьбы. Второй вид – андийские бурки – "гIяндан варгьи", которые носили во 

время езды. Их даргинцы приобретали не только в Андийском округе, но и на базарах-

ярмарках в Улуая, Цудахаре, Казикумухе, Хунзахе и др. Андийская бурка характеризуется 

широкими плечами и длиной до пят. Сафьяновые ленты, которыми обшивались борта 

бурки, являлись не только элементом декора, но и обеспечивали долгое ее ношение» [1]. 

Материал этой статьи дополняет в символическом отношении публикация авторского 

коллектива в составе Л. Гарсаева, М. Гарсаевой, Т. Шоиповой «Роль и место вайнахской 

бурки в кавказской этике» журнала «Нана». Этот атрибут гардероба горца рассматривается 

в многомерном контексте: 

 психологии поведения вайнахов: авторы статьи, опираясь на притчу, 

рассказанную одному из них известным дагестанским ученым-этнологом М. А. Агларовым, 

приводят ее сюжет, согласно которому горец, не желая некоему просителю дарить бурку, 

прибег к аллегории: «Проси что хочешь, но только не дом и его столб» [6, 36]. Под домом 

подразумевалась бурка, под столбом – жена. В статье приводится пословица «У мужчин 

первый дом – бурка, первое оружие – кинжал» [6, 36];  

 межличностных отношений: «лучшему другу на Кавказе, в том числе в Чечне 

и в Ингушетии, издавна дарили бурку. Подарок преподносился индивидуально, но особо 

почетным и заслуженным гостям бурка дарилась всем тайпом или обществом» [6, 38]. К 

помощи бурок горцы обращались и в неординарных ситуациях: «похищенную девушку 

было принято заворачивать в бурку не только чтобы заглушить ее призывы о помощи и 

скрыть от посторонних факт хищения, но и исключить прикосновение не только к самой 

девушке, но даже к ее одежде» [6, 38];  

 совершения национальных ритуальных обрядов и обычаев: «на бурке 

сражались дуэлянты и проигрывал тот, кто под ударами кинжала или сабли отступал от 

бурки. Она служила не только полем боя, но и использовалась в разнимании бьющихся на 

кинжалах. Ближайший свидетель в бурке разнимал бойцов…» [6, 36]; «бурка была 

обязательным ритуальным атрибутом в танце. Партнер, сняв ее с плеч, стлал на пол, чтобы 

на нее взошла партнерша» [6, 36]; чеченцы с особым почитанием относились к бурке – 

«родился мальчик – его заворачивали в бурку, чтобы вырос настоящим мужчиной. Умер 

мужчина – провожали в последний путь, накинув на него собственную бурку» [6, 38].  

Выше приведенные примеры говорят о плотности взаимопроникновения 

этнокультурных компонентов, реализующих понятие самоидентификации. Этому 

способствует и символика национального танца. Статью З. Амхадовой и Ф. Мутаевой 

«Яркие искры огня» («Нана») открывает эпиграф: 

  О, танец горский! Страстный, словно пламя, 

  Стремительный и бурный, как поток! 

  Бессмертен он во все века, как память, 

  И, как полет, прекрасен и высок!    

Данная публикация посвящена Республиканскому детскому ансамблю «Башлам», 

рассказ о котором сопровождается важными в контексте настоящего раздела исследования 

этнокультурными деталями, способствующими самоидентификации чеченцев. В этом 

отношении характерным является следующий фрагмент: «Бытует мнение, что мужская 
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массовая лезгинка представляет собой прообраз древних ритуальных танцев воинов. 

Однако в рисунке танца <…> и энергия быстрого тура, и полет орла, и величественность 

горы, и бескрайность степи, и ярость огня, и все сметающая на своем пути сила водного 

потока» [4, 59]. В такое образное сравнение с природой Северного Кавказа заключают 

авторы яркие черты национального характера чеченцев. И затем, опять-таки с учетом 

национальных свойств, через танец отражается особенность национального поведения: 

«Плавно, словно лебеди, "выплывают" к центру зала девочки. Гармоничное сплетение 

мягкого, грациозного девичьего танца и зажигательного мужского…» [4, 59].  

Не исключает образности и такая составляющая оболочки культурного ядра 

рассматриваемых здесь журналов, как литература. Говоря об этом компоненте, в данном 

случае мы имеем в виду форму, через которую реализуется себя процесс 

самоидентификации. Для примера обратимся к статье Р. Закриева «Они заслуживают того, 

чтобы их оградили от грязных чернил продажных ничтожеств» («Нана»). В ней автор, 

анализируя поэму А. С. Пушкина «Тазит», проводит параллель между литературным 

персонажем и образом чеченца. Это сопоставление демонстрирует отличительные черты 

культуры народа, нормы поведения, духовные ценности чеченского общества. В 

публикации проявляют себя элементы этнокультурной самоидентификации, что ведет к 

созданию «портрета» нации. Предпосылкой реализации авторской идеи служит подводка к 

статье – выдержка из газеты «Республика» за 1989 год. Смысловым центром фрагмента 

является следующая фраза: «Автор хотел бы остановиться… на том, какую оценку 

чеченцам давали и дают "гости" с севера» [7, 76], то есть каким было восприятие чеченцев 

другими народами. 

Отношения между Россией и Кавказом исторически осложнялись различием 

геополитических интересов, приводящим часто к войнам. Этот фактор укоренял в сознании 

русских людей образ неприятеля в лице чеченского народа, заставлял смешивать понятия 

«политического» и «человеческого» часто при доминировании первого. Хотя «во все 

времена и во время войны, и в мирное время были категории общечеловеческие, такие как 

мужество, честь, благородство, любовь к свободе. Эти качества уважались как у друзей, так 

и у врагов» [7, 76]. Р. Закриев в своей статье пытается посредством обращения к культуре 

чеченского народа развеять стереотипы, нередко проявляющиеся в российском обществе 

по отношению к его соотечественникам.  

Не останавливаясь на элементах литературоведческого анализа поэмы «Тазит», 

обратимся к суждениям Р. Закриева, характеризующего чеченцев. Объективность своей 

точки зрения журналист аргументирует художественным и реальным видением А. С. 

Пушкина чеченского народа: поэт своей поэмой «воздал хвалу, выше которой не было, нет 

и не будет во все времена и среди всех народов, он провозгласил чеченцев безупречно 

благородными людьми, и поразительно то, как он смог настолько глубоко постичь мораль, 

психологию народа» [7, 77].  

Статья Р. Закриева опирается на мораль и психологию чеченцев. В контексте анализа 

образа главного героя поэмы «Тазит» автор дает представителям этого северокавказского 

народа характеристики, которые условно можно разделить на две категории: 

 семейные отношения: «чеченское воспитание не позволяет поучать отца…»; 

 особенности национального характера: «У чеченцев говорят: "Смелой и 

собака бывает, главное – благородство"»; «чеченская мораль категорически запрещает 

убивать того, кто не имеет возможности сопротивляться»; чеченцы – это народ, который 

«благородство, честь, свободу ставил превыше всего»; внимания заслуживает следующая 

фраза, служащая своеобразным ответом на реплику отца Тазита в пушкинских строках («Ты 

не чеченец – ты старуха…»): «Именно потому, что Тазит был чеченцем, он не мог убить 

своего беспомощного кровника, и сегодня Тазита, которого не понял родной отец, поймет 

любой чеченец. Не верите? Спросите» [7, 78]. Приведенная цитата пример отождествления 

одного с позицией народа в целом.  
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Говоря об образе, созданном в XIX веке, образе, воплотившем лучшие качества 

своего народа, важно подчеркнуть, что морально-нравственные ценности того времени 

незыблемы и сильны в чеченском обществе и сейчас. Об этом свидетельствует авторское 

«Не верите? Спросите».  

Таким образом, в рассматриваемой статье процесс самоидентификации реализуется 

посредством отождествления литературного образа, как представителя этноса, с чеченским 

народом. Характеристики, которыми оперирует автор статьи, отражают духовную 

составляющую жизни чеченского общества, являются элементами «портрета» этноса. На 

первый взгляд, в публикации показан один ракурс рассмотрения нравственной культуры 

чеченцев. Однако это не так. В приводимых автором цитатах из поэмы А. С. Пушкина 

присутствует антипод Тазита – его отец. Благодаря противопоставлению жизненных 

позиций героев, Р. Закриеву удается представить те национальные черты народа, которые 

отражают сущность менталитета чеченцев. 

Проблема идентификации (самоидентификации) как один из аспектов 

этнокультурного отождествления личности тесно связана с вопросами, рассматриваемыми 

в социологической науке. Так, А. И. Ковалева предлагает концепцию социализационной 

нормы, которая характеризуется воспроизведением индивидом или обществом социальных 

связей, общественных отношений и культурных ценностей. Исследователь конкретизирует 

свое положение, выделяя типы социализационной нормы. Нас будет интересовать 

идеальный тип, наиболее приближенный к социо-этнокультурной самоидентификации. 

Этот тип социализационной нормы определяется общественными идеалами и строящимися 

на их основе ориентирами личностного развития [13, 4].  

Тезис ученого можно проиллюстрировать статьей М. Нашхоева «Слово о 

Рамзане…» («Нана»), посвященной погибшему во время военных событий в Чечне 

журналисту Рамзану Хаджиеву. Здесь принцип самоидентификации реализуется 

посредством образа конкретного человека. Автор публикации, говоря о герое материала, 

акцентирует внимание читателя на том, что Рамзан Хаджиев «всегда помнил заветы своих 

предков», что является важнейшим фактором воспитания чеченца и неотъемлемой частью 

его жизни («Всегда держи в своем сердце сказанное и сделанное твоим отцом. Береги честь 

семерых отцов своих (чеченец должен знать семь колен своего родословного древа, чеченка 

– восемь. – Е. Р.) – это твое нравственное богатство, а значит и твоего народа»). Рамзан чтил 

понятия г1иллакх и доьналла, являющиеся своеобразным кодексом чести вайнахов: 

«Остерегайся пустословия. В стране нашей никогда не забывают ни проявивших 

малодушие, ни проявивших мужество. Народ видит и знает, кто, что и как делает. 

Остерегайся того времени, когда кто-либо из твоих сверстников заставит тебя покраснеть 

за содеянное кем-либо из твоих родственников… И тобой. Совестливость должна быть 

мерилом всех земных дел» [20, 44].  

В приведенном фрагменте статьи представлено ценностное сознание членов 

чеченского общества, выражаемое здесь через образ конкретного человека. В цитате 

проявляют себя центральные у чеченцев компоненты общественного мнения, 

выступающие в данном случае важнейшим регулятором поведения людей. Таким образом, 

посредством журналистского текста реализуется способ объединения индивида с другими 

людьми на основе установившейся нравственной связи. В журнале отражено включение во 

внутренний мир героя статьи образцов, норм, ценностей своего народа. В этом контексте 

идентификация рассматривается уже «не в субъективном личностном плане, а как процесс 

взаимодействия общества и человека, где он принимает на себя социальные роли при 

вхождении в группу, осознает свою групповую принадлежность и формирует свои 

социальные установки» [18, 4]. 

Образ конкретного человека как один из способов, через которые происходит 

самоидентификация в периодической печати, дополняет статья М. Катышевой «Чеченец с 

головы до ног» («Дош»). Здесь автор акцентирует портретные характеристики, 

заключающие в себе национальные черты внешнего вида человека. Героем ее публикации 
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выступает Махмуд Эсамбаев. В журналистском материале представлены следующие 

детали: «В том, что это чеченец, не было никакого сомнения. Каждый бы, только взглянув 

на него, об этом догадался – не только по папахе и характерному орлиному носу, но и по 

особой стати, горделивой осанке, манере смотреть и смеяться, двигаться. Все в нем как-то 

соответствовало <…> чеченистости. Это был с головы до ног сын здешней земли» [12]. 

Известно, что происхождение этноса, его история находят отражение в проявлении 

ментальных черт. История Чечни имеет очень сложный путь, содержит поистине 

переломные периоды. Именно поэтому данному аспекту уделяются многие страницы 

национальной периодической печати. Более того, через осмысление истории также 

раскрывается этническая идентификация. В статье З. Мусаева и И. Хатуева «Чеченцы – 

мидийцы?» («Нана») поднимается проблема многосложной истории чеченского народа, 

авторы предлагают читателю концепцию происхождения чеченцев, замечая, что «история 

одного из государствообразующих народов Российской Федерации (а чеченцы являются 

третьим по численности в стране из коренных этносов) берет свое начало в далеких 

цивилизациях мира» [17, 48]. Проблеме истории посвящена статья М. Нашхоева «Мне 

нужна только моя Родина» («Нана») [19], в которой проводится мысль о том, что история 

народа нохчи многократно была искажена. Автором приводятся этнографические и 

исторические факты, вносящие существенные коррективы в имеющиеся исследования, в 

недостаточной степени достоверные. В публикации З. Мусаева «Чеченский дуализм» 

(«Нана») также представлены факты, способствующие самоидентификации. Особенность 

материала состоит в том, что автор показывает двоякость взглядов не только на чеченцев, 

но и разные позиции самих чеченцев. Например, З. Мусаев пишет: «В процессе 

самосовершенствования личности одни из чеченцев проявляют искренность и добиваются 

подлинных успехов, достигая своего нравственного Олимпа. Другие же, в погоне лишь за 

внешними атрибутами рыцарства, пускают всю свою энергию на показуху» или «дуализм 

проявляется даже в неоднозначности оценок чеченцами самой чеченской нации. Не будет 

преувеличением сказать, что во всем мире не найти более суровых критиков чеченских 

недостатков, чем самих чеченцев» [16, 48].  

Сложная история, особенности условий жизни не могли не сказаться на 

национальных видах спорта, специфика которых способствует самоидентифиакции, а 

журналистика в свою очередь репрезентирует ее. В статье Н. Краснова «Физическая 

культура и спорт в Чечне и Ингушетии» («Нана») посредством обилия этнокультурных 

деталей также репрезентируется образ нации. Обращаясь к распространенным в древности 

состязаниям, автор не только рассматривает вопрос о развитии спорта у чеченцев и 

ингушей, но и отражает функциональное значение физической культуры в воспитании 

детей, психологическую мотивацию к спортивной активности: «Предания чеченцев и 

ингушей указывают, что зрелые опытные мужчины обучали молодежь всему, что должен 

знать и уметь искусный охотник. Подростки постоянно упражнялись в стрельбе из лука: 

сначала по неподвижным, а затем передвигающимся мишеням, изображенным в виде зверя, 

на которого готовилась охота. В связи с преобладанием в это время в экономике чеченцев 

и ингушей скотоводства физическое воспитание было полностью связано с трудовой 

деятельностью скотовода» [14, 49]. Автор отмечает, что «из средств физического 

воспитания среди чеченцев и ингушей были распространены борьба, метание камня, 

метание копья, прыжки с шестом, прыжки через бурку, то есть прыжки в высоту, лазание, 

плавание и особенно верховая езда – скачки» [14, 49]. Н. Краснов рассказывает, что 

состязанием, вырабатывающим наибольшую решительность, смелость и умение в 

совершенстве управлять своим боевым конем, были так называемые «скачки до обрыва».  

С этнокультурной точки зрения интересен изображаемый автором статьи 

распространенный в XIX веке обряд поминок джигита, сопровождающийся скачками: «… 

скачки во время поминок умершего, по-прежнему сохранив традицию розыгрыша одежды 

и обуви горца, получили иное содержание. Во время поминок не разыгрывалось оружие 

горца – ни холодное, ни огнестрельное, а также не выдавался приз – головной убор. Одежда 
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и обувь разыгрывались не те, которые имелись при жизни горца, а специально купленные 

для этой цели, новые. Джигитовка проводилась не только с целью получения приза, но и с 

целью развлечения многочисленных зрителей, прибывших на поминки из разных аулов» 

[14, 50]. Было традицией через два года после похорон устраивать так называемые большие 

поминки: «Если покойник был женат, то вдова его должна носить траур, по крайней мере, 

три года, после  чего может снять траур и выйти замуж за брата покойника или за его 

родственника. Но прежде чем снять траур, она должна сделать новые поминки по своему 

мужу и устроить в честь него скачку» [14, 51]. Обращаясь к далекому прошлому чечено-

ингушского народа, Н. Краснов акцентирует физическую подготовку женщин: «подобно 

мужчинам ходили на охоту и не менее ловко стреляли из лука», «женщины сидели верхом 

на лошади, как мужчины», это «роднило именно чеченских и ингушских наездниц с 

мифическими амазонками» [14, 52].  

Еще одним структурным звеном, составляющим оболочку культурного ядра 

национальной периодической печати в аспекте самоидентификации, является кухня – одно 

из самобытных национальных проявлений. Иллюстрацией тому является статья Т. 

Брюссель «Наши в Европе. В Альпы, к чеченцам» («Дош»). Путешествуя по Австрии, автор 

материала посещает своих знакомых, проживающих в этой стране многие годы. 

Особенности этнокультуры проявляются в основном посредством традиционной чеченской 

кухни: «… Нас ждал замечательный обед – фасолевый суп, мясо (в супе оно тоже было, 

только сушеное), курица с «галнаш», чурек и пшеничные лепешки. В заключение нас ждал 

сюрприз – домашний сыр, точно такой же, который продавался на Центральном рынке 

Грозного! Это чудо приготовила хозяйка дома Лайла …», «Несмотря на то, что время уже 

было позднее, женщины быстро накрыли стол, где, конечно, главным снова оказалось мясо, 

но уже с галнаш из кукурузной муки. Была подана еще курица, запеченная в духовке с 

чесноком, множество салатов и соусов. Как здорово вы это умеете делать, милые чеченские 

женщины, так жестоко вырванные из своего дома, из родной кухни, оторванные от всего, 

что мы называем одним коротким словом <Ц1а>!.. Только вы можете даже в средневековом 

замке создать чеченский уют и хранить чеченский этикет!» [5]. 

Таким образом, мы рассмотрели публикации, в которых национальная культура 

представлена через определенные сферы жизни общества. 

_______________________ 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕСЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

        Аудиоматериалы давно занимают прочное место в практике преподавания 

иностранного языка в виде профессиональных аудиозаписей диалогов, стихов, текстов, 

упражнений и заданий для фонетической зарядки. Особое место среди аудиоматериалов 

занимают песни, которые составляют органичную часть занятий по иностранному языку с 

детьми, начиная с дошкольного возраста. К сожалению, потенциал далеко не всегда в 

полной мере раскрывается преподавателями, зачастую работающими с песенным 

материалом как с простым озвученным текстом, и использующими пение и прослушивание 

песен на уроке лишь в качестве эмоциональной паузы.    

       Применительно к процессу обучения иностранному языку корректнее говорить не 

просто о песнях, а о песенных материалах, поскольку в песне можно выделить различные 

аспекты и компоненты: 

- музыка (мелодия, аранжировка, ритм, музыкальный жанр, инструменты); 

- слова (поэтический текст, содержание, лингвистические особенности); 

- исполнение (вокальные данные и манера презентации песни исполнителем); 

- видеоряд (для видеоклипов); 

- "легенда" (история создания песни, сведения об исполнителе и об авторах музыки и слов).  

       Кроме того, термин "песенные материалы" более корректен в ситуации использования 

песни в качестве методически обоснованного комплекса упражнении при овладении 

различными аспектами языка и видами речевой деятельности. 

  В методической литературе выделяют обучающий, образовательный и развивающий 

аспекты песен в качестве учебного материала, в соответствии с которыми песни реализуют 

определенные функции при обучении иностранному языку. 

       Во- первых, песни имеют обучающую функцую, поскольку они являются средством 

более прочного учвоения лексического материала и расширения потенциального словаря 

учащихся. Они способствуют совершенствованию навыков иноязычного произношения, в 

них лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции. Французские 

http://www.dosh-journal.ru/2(12)2006/1152251362.htm
http://www.dosh-journal.ru/3(5)2004/page-5-9.htm
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исследователи выступают против использования песен в целях закрепления 

грамматического либо лексического материала, считая, что не целесообразно использовать 

песни в этом случае, когда для этого могут быть применены комплексы эффективных 

тренировочных упражнений.Но они считают, что на заключительном этапе работы над 

грамматическом материалом при выполнении упражнений на опознавание грамматических 

явлений в потоке речи песенный материал может считаться достаточно эффективным. 

        Во- вторых, в песнях часто встречаются имена собственные и реалии стран изучаемого 

языка, что способствует реализации образовательной функции в процессе обучения и 

формированию социокультурной компетенции обучаемых. Именно на этот 

страноведческий аспект песенных материалов обращает внимание К.В. Сергенчев, 

показывая, каким образом в современных французских песнях отражается история, 

культура и повседневная жизнь Франции. 

        И в- третьих, песни выполняют развивающую функцию, содействуя эстетическому 

воспитанию учащихся и раскрытию их творческих способностей, способствуя развитию у 

них музыкального слуха. 

       Необходимо отметить также целый ряд методических преимуществ использования 

песенных материалов на уроке иностранного языка: 

1. Песенные материалы разнообразны не только по содержанию, но и с точки зрения 

содержащейся в них лингвистической информации. Песни представляют все речевые 

жанры (рассказ, описание, рассуждение); они содержат прямую и косвенную речь; они 

демонстрируют образцы разных функциональных стилей речи от разговорного до 

возвышенного. 

2. Один и тот же песенный материал может применяться для достижения различных целей 

обучения в зависимости от выполняемых на его основе заданий, то есть песни обладают 

свойством комплексного  многоцелевого использования. 

3. В отличие от других аудиоматериалов, предполагающих максимум трехкратное 

прослушивание, песни, как правило, впоследствии разучиваются обучаемыми наизусть. 

4. В качестве опоры при обучении могут использоваться различные компоненты песенных 

материалов (музыка, тексты, легенды). 

       В зависимости от целей использования в процессе обучения можно выделить 

различные виды песенных материалов: 

- учебные песни, специально написанные для определенного учебного комплекса, 

содержащие определенный лексический и грамматический материал и служащие 

средством его более прочного закрепления (примером могут служить песни из изданного в 

Бельгии комплекса "Эвантай" по обучению французскому языку как иностранному); 

- аутентичный песенный материал, специально подбираемый преподавателем для целей 

обучения и организованный в виде упражнений (например, для работы над лексикой по 

определенной теме либо для изучения какого - либо раздела грамматики); 

- аутентичный песенный материал, спонтанно выбираемый преподавателем или 

учащимися, не адаптированный для определенных целей обучения, но который можно 

использовать для развития слухо- произносительных навыков и умений аудирования либо 

для создания положительного психологического фона на уроке. 

  Рассмотрим подробнее возможности применения аутентичных песенных материалов, 

поскольку они имеют намного большое распространение по сравнению с учебными, 

учитывая, что различные компоненты песенных материалов могут использоваться в 

процессе обучения как в виде опор, так и в виде упражнений. 

  Песни могут использоваться на всех стадиях урока. В начале урока их чаще всего 

применяют при проведении фонетической зарядки и для создания благоприятного 

эмоционального настроя. В середине и в конце урока они используются в процессе 

закрепления лексического и грамматического материала, в ходе работы над развитием 

речевых навыков и умений, в качестве средства релаксации. 

  В процессе обучения песенные материалы могут использоваться на всех этапах 
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последовательного овладения различными видами речевой деятельности: рецепция- 

репродукция- продукция. Соответственно можно выделить следующие виды упражнений: 

рецептивные, реконструктивные, репродуктивные и продуктивные (творческие). Приведем 

примеры некоторых типовых заданий.   

Рецептивные упражнения: 

поиск определенных лексических единиц при прослушивании, подсчет количества 

употреблений заданного звука (звуков), распознавание конкретных грамматических форм 

и конструкций в потоке речи. 

________________________ 

1. Карпиченкова Е. П. Роль музыки и песен в изучении английского языка// Иностранные 
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СПЕЦИФИКА ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЗДАНИИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

Авторская программа в теории телевизионной журналистики – это передача, автор 

которой одновременно выступает в роли ее создателя и ведущего, режиссера, 

литературного и музыкального редактора, корректора, а иногда и продюсера. То есть автор 

передачи целиком и полностью отвечает за ее производство: сам придумывает тему, пишет 

текст, подбирает оформление и музыкальный материал, продумывает специальные 

рубрики, так называемые «фишки» проекта, иногда находит спонсоров. Отредактировать 

эту программу и решить, выпускать ее в эфир или нет, может только главный редактор  или 

программный директор /1/. 

Автору развлекательной передачи желательно придумать «фирменную», только ему 

присущую манеру здороваться и прощаться со слушателями, а также подбирать 

специальную музыкальную подложку, чтобы сделать передачу более эффектной и 

запоминающейся. Музыкальные композиции должны заряжать энергией или же, наоборот, 

расслаблять в зависимости от ритма и характера передачи, а также в зависимости от 

темперамента автора. 

Автор развлекательной программы, самостоятельно разрабатывает тему, продумывает 

сценарный план, ход съемочных мероприятий, организует их процесс. Таким образом, 

помимо творческих, он должен выполнять и ряд технических, организационных и 

коммерческих функций. К тому же свой  

отпечаток накладывает жанр программы: она должна быть интересной, зрелищной, 

удерживать аудиторию и удивлять ее необычными ходами.  

 Автор как сценарист программы должен уметь уже на бумаге мыслить 

телевизионными или радио образами, четко представлять себе, каким должен быть 

конечный результат на экране (картинка, текст, музыка), знать специфику своей аудитории 

и создавать развлекательный продукт, интересный именно ей. Должен четко 

ориентироваться в жанровых требованиях будущей работы и средствах ее воплощения.  

Как организатор развлекательной программы автор выполняет ряд следующих задач: 

привлечение к сотрудничеству представителей различных областей общественной 
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деятельности, а в развлекательных программах это зачастую звезды эстрады, кино, моды. 

В этом случае журналист должен суметь найти к ним подход, уговорить принять участие в 

программе, заинтересовать и подготовить к эфиру. Например, в авторской программе 

Артура Платонова «Слуги народа» на телеканале КТК , ведущий проводит беседу с 

известнейшими политическими деятелями страны, которых привлекает к участию в 

программе сам. Автор всегда придерживается определенного стиля общения, который 

соответствует жанру программы.  

Если журналист выступает организатором развлекательных ток-шоу, он должен быть в 

постоянном поиске интересных людей, которые бы удовлетворяли требованиям редактора 

и заданной им теме. Кроме того, он должен обеспечить наполняемость студии, пригласить 

достаточно зрителей, необходимых для съемок программы, уделить внимание гостям 

студии /2/.    

  Автор как продюсер развлекательных  телевизионных программ организовывает 

финансирование проектов и их продвижение в средствах массовой информации. 

Обосновывает целесообразность осуществления выдвинутых проектов, их идейно-

художественное значение, а также их окупаемость и прибыльность. Организует разработку 

планов реализации проектов, участвует в подборе кадров для осуществления проектов и 

координирует деятельность всех заинтересованных в проекте сторон. Кроме того, он 

организует работу по проведению рекламных кампаний, касающихся разработанных 

проектов телевизионных и радиопрограмм, осуществляет выбор форм и методов рекламы 

в средствах массовой информации, ее текстового, цветового и музыкального оформления. 

Журналист как участник информационного производственного процесса является 

творцом информационного продукта – автором сюжетов (текстов), редактором и 

организатором производства по выпуску массовых информационных потоков в эфир.  

Программа «Жұлдызды дода» на телеканале Хабар вышла в свет не так давно, но уже 

успела стать одной из самых рейтинговых на отечественном телевидении. Автором, 

ведущей и продюсером программы является известный продюсер, актриса и журналист 

Баян Есентаева. В марте этого года в социальных сетях Б. Есентаева выкладывала 

видеоотчеты кастингов, которые проходили под ее руководством. Тем самым, можно 

сделать вывод, что участников программы  Баян отбирала сама. Кроме того, Баян Есентаева 

принимала участие в привлечении российских и украинских специалистов по вокалу, 

актерскому и сценическому мастерству, которые помогали участникам программы создать 

свой образ.  

Б. Есентаева является также и ведущей данной программы. Как и в предыдущей 

телевезионной программе Баян Есентаевой «Саз Әлемі», и в этой программе выход 

ведущей на сцену сопровождается музыкальным сопровождением с озвучиванием ее 

имени. Это является особенностью программ Б. Есентаевой.  

Ко всему прочему, продюсером данного проекта также выступает Баян Есентаева.  

Таким образом, журналист оказывается непосредственно включенным в массовый 

информационный поток. Многообразие источников журналистской информации диктует 

выработку определенных правил работы с ними /3/. Специфику журналистской 

деятельности в создании развлекательной программы определяют ее жанр и формат, 

требования аудитории, необходимость быть интересным, новым и необычным. Журналист 

должен постоянно придумывать новые ходы, совершенствовать свое мастерство и 

удерживать аудиторию. 

__________________ 

1. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов/ М.: Аспект Пресс, 

2004. 

2. Шестеркина Л.П. Методические разработки по теории и практике 
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НОВЫЕ МЕДИА. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОММУНИКАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ МЕДИА 

 

Новые СМИ или новые медиа — термин, который в конце XX века стали применять 

для интерактивных электронных изданий и новых форм коммуникации производителей 

контента с потребителями. В основном его использовали для обозначения отличий от 

традиционных медиа, таких как газеты, то есть этим термином обозначают процесс 

развития цифровых, сетевых технологий и коммуникаций. Конвергенция и 

мультимедийные редакции стали обыденными элементами сегодняшней журналистики. 

До 1980-х мы активно пользовались только аналоговыми и печатными моделями 

вещания, а на сегодняшний день очевидны метаморфозы, которые сгенерировали Интернет 

и электронные игры. Интернет является одним из самых важных пунктов в становлении 

новых медиа, поскольку он позволяет использовать для передачи определенной 

информации текст, видео, аудио и изображения одновременно. 

Новые медиа занимают свое место среди других вещей, порожденных новыми 

технологиями и изменениями в человеческом поведении. Экспериментирование с 

«пространствами» и возможности новых медиа – это одно из главных свойств, ведущее к 

разнообразному их использованию. Даже сегодня производители и потребители точно не 

знают, как обращаться с новыми медиа и поэтому начинают интенсивно 

экспериментировать. При этом и производители, и потребители в основном используют 

свои знания и навыки относительно старых медиа. Это вполне логично, потому что мы 

люди, в принципе склонны использовать то, что нам знакомо, и поступать так, как мы 

привыкли. Этот процесс не нов, он даже имеет известное определение – «remediation», что 

можно перевести как «перепосредничество», более удачно на русском языке будет 

определить этот процесс как преемственность.  

В прошлом люди полагали, что новые медиа обязательно вытеснят и заменят старые. 

В процессе развития старых медиа происходило расширение их возможностей, что 

приводило к созданию новых; границы между старым и новым подчас стирались, к людям 

приходило понимание того, что старые и новые медиа могут сосуществовать и даже 

взаимодействовать друг с другом. Новые медиа создают предпосылки к тому, чтобы 

информация могла быть распространена по разнообразным каналам и достигнуть 

различных целевых групп, таким образом внимание потребителя направляется в 

соответствии с сообщением. 

Поскольку содержание старых медиа, за небольшими изменениями, было 

«переведено» в цифровой формат, производители старых медиа стали делать содержание, 

адресованное аудитории новых медиа. В некотором смысле даже самые старые медиа 

никогда не умирали, мы по – прежнему используем инструменты, которые они имели. 

Примеры такого синкретизма, когда элементы старых медиа объединены в новых, нередки: 

кино состоит из текстов, которые можно сравнить с театром, а компьютерная игра 

использует сюжеты из кинофильмов. Специальные характеристики различных медиа лежат 

не в содержании, но в способе, которым оно репрезентируется. Содержание всегда было то 

же самое. 

Хотя содержание и не изменилось, форма его репрезентации претерпела изменения. 

Помимо уже рассмотренных примеров новых медиа в прошедшие десятилетия возникло 

много других. Эти новые формы медиа базируются, тем не менее, на тех традиционных 

средах распространения информации, которые доминируют в данное время. Например, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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появление веблога не могло бы быть замечено без уже существовавшей ранее среды 

Интернета. При этом веблог сам по себе – новое медиа, которое обеспечивает 

обнародование комментариев по поводу того или иного предмета; некоторые веблоги 

используются как более личные диалоговые дневники. 

Другой пример – podcasting. Это относительно новая среда, которая стала 

популярной благодаря iPod. В нескольких словах это распространение цифровых аудио- и 

видеофайлов с помощью Интеренета на персональные компьютеры и портативные 

медиапроигрыватели. 

Говоря о взаимоотношениях информационного общества и новых СМИ, Ясен 

Засурский акцентирует внимание именно на трёх аспектах, выделяя новые медиа именно 

как аспект: 

 Возможности СМИ на современном этапе развития информационно-

коммуникационных технологий и интернета. 

 Традиционные СМИ в условиях «интернетизации».  

 Новые средства массовой информации. 

Прелесть понятия «новые медиа» состоит в том, что дефиниция никогда не будет 

окончательной, точно так же, как не остановится развитие открытых ресурсов. Открытые 

ресурсы некоторыми рассматриваются с философских позиций, другими – с 

методологических. Базовая предпосылка этих источников в том, что окончательного 

продукта не существует. Наиболее часто это относится к источникам программного 

обеспечения, которое доступно широкой публике. Собственно говоря, этот ресурс может 

быть изменен любым, кто имеет соответствующие знания и опыт. Коммуникация возникает 

в процессе практики, и люди могут вместе менять программы (коды). Код всегда обращен 

к результату: веб – сайты, программное обеспечение. Аппаратные средства ЭВМ, 

журналистика, интернет – форумы, веблоги, IP- телевидение. Вместе люди создают 

конечный продукт, который теоретически никогда не приобретает единственной 

окончательной формы. Открытые ресурсы являются некоммерческими, тем самым 

представляют потенциальную опасность коммерческим компаниям (программное 

обеспечение и оборудование), которые предлагают такую же продукцию, но без открытого 

доступа. Будет очень любопытно наблюдать, как открытые ресурсы будут справляться с 

противоположными тенденциями в будущем. В данный момент многие ученые верят, что 

открытым ресурсам суждено играть ведущую роль в будущем всех медиа – и старых, и 

новых.  

 

                                                                  Омарова А., 

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 3-курса 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Велитченко С.Н. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЖУРНАЛИСТСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Журналистское расследование -  путь трудный, жесткий, к тому же требующий 

много времени для подготовки, но пожалуй один из интереснейших форм. Этот  жанр имеет 

свою историю зарождения. В конце 19 века в США на страницах газет стали появляться 

разоблачающие статьи , авторами таких статей стали называть «макрейкерами»  или 

«разгребателями грязи». Журналист, занимающейся журналистским расследованием, 

этакий следователь, стремящийся рассказать общественности то, что утаивается от людей. 

Суть журналистского расследования заключается в том, чтобы найти истину, ведь 

например у плохого чиновника не написано лице, что он коррупционер и взяточник, тут и 

применяется журналистское расследование. Журналист должен самостоятельно добыть 

разоблачающую информацию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Среди отечественной печати, которая  публикует журналистские расследования, 

можно назвать такие газеты, как «Новое поколение», «Караван», «Аргументы и факты-

Казахстан», «XXI век», «Деловая неделя», «Лад», «Целина» , «Время», «СолДАТ» и другие.  

Есть и негативная сторона журналистского расследования это судебные разбирательства, 

шантаж, а, возможно, даже и покушения на жизнь журналиста. Только за последние 20 лет 

независимости нашей страны загадочно ушли из жизни около десятка казахстанских 

журналистов. Например, Асхат Шарипжанов- один из талантливых журналистов 

казахстанской прессы. Асхат Шарипжанов был редактором интернет- газеты «Навигатор». 

Он погиб в ДТП, был сбит автомобилем, от полученных травм журналист скончался. Асхат 

Шарипжанов известен на просторах отечественной прессы своими материалами на 

политическую тематику, раскрывая имена замешанных в коррупции политических 

деятелей и схемы взаимоотношений стоящих у власти людей. Как выяснилось, в тот день 

журналист возвращался с работы  и готовил интервью с бывшим соратником президента 

Заманбеком Нуркадиловым. Виновника аварии нашли, но независимые эксперты считают, 

что это  не просто несчастный случай, так как множество нераскрытых вопросов в этой 

истории остались и по сей день загадкой. Самое интересное то, что диктофон с записями, 

которым пользовался все время Асхат Шарипжанов, так и не нашли. 

Сакен Таужанов -  первый казахстанский блоггер и журналист, был сбит грузовиком 

по дороге на работу.  

Оралгайша Омаршанова, собиравшая материалы про миллиардные потери компании 

«Казахмыс», после выхода своей статьи бесследно исчезла.  

  Батырхан Даримбетов- независимый журналист, писавший материалы о 

гражданском обществе в Казахстане, также был сбит машиной по дороге на работу. 

Молодой журналист Дархан Шулембаев, работавший на казахстанском 

информационном видеопортале «Стан», был зверски убит в своей квартире. 

И множество других журналистов, оставшихся у нас в памяти, которые боролись за 

справедливость, раскрывая перед глазами людей пелену правды. Несмотря ни на что, эти 

журналисты знали на какой серьезный шаг они идут.  За что и  поплатились своей жизнью, 

выполняя свой профессиональный долг. 

На Западе журналисты, занимающиеся расследованием, получают специальные премии, 

всемирное признание. Например, в России существует  ежегодная премия имени 

известного российского журналиста Владислава Листьева, который был застрелен в 

подъезде своего дома. Этой премией награждаются журналисты за выдающиеся 

расследования в этой сфере. Хотелось бы, чтобы и в Казахстане появилась такая же 

отдельная премия. 

                                        «Журналиста убивают не за то, что он пишет, 

                                       А за то, что это прочитают и услышат» 

                                                                      (Л.Парфенов) 

 

Пухнатова И., 

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 3-курса 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Велитченко С.Н. 

НОВЫЕ ФОРМАТЫ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Для языковой ситуации последнего времени (конец ХХ – начало ХХI вв.) характерна 

актуализация различных форм публичной речи, в первую очередь – публичного диалога. 

По мнению исследователей, еще лет 10-15 назад публичный диалог сводился в основном к 

типовым интервью, которые лишь иногда расширялись до уровня беседы.  В современный 

период публичным диалогом можно считать динамичную сферу речевой коммуникации, 

представленной большим количеством разновидностей: от кратких «уличных опросов» - 

«блиц-интервью», «vox-pop», «бобслей» и т.д.  – до масштабных разговорных шоу. Сегодня  

в телеэфире много  говорят – и те, для кого это является профессией, и те, кто является 

составляющей  частью формата той или иной программы. В этой связи современная 

публичная коммуникация дает примеры совершенно новых жанров и типов речи. 

Исследователи уже не раз отмечали историческую зависимость речевых жанров от 

социального контекста. Изменения в жанре интервью, его коммуникативно – речевая 

эволюция – явное тому доказательство. Как отмечает Ю.Н.Караулов, «процесс 

коммуникации не ограничивается трансляцией готовых смысловых структур, а является 

динамикой  осмысления действительности, получения нового знания» /1/.  В этой связи 

особое значение приобретает изучение  современной языковой личности и моделей языка, 

которые впоследствии тиражируются средствами массовой информации.      

Работа журналиста по созданию материала в современной теории коммуникации 

определяется как текстовая деятельность. Объектами этой деятельности является реальное 

событие – медиасобытие и последующее создание медиатекста. Медиа – событие 

трактуется как «модель действительности, полученная в процессе деятельности 

журналиста. Медиатекстом называют синтез фактологии, материалов творчества, 

личностных приоритетов журналиста и форматов издания или канала СМИ.  

Журналистские тексты имеют современную мировоззренческую основу, где язык является 

не просто медиатором получения новой информации о мире, о событиях, которые в нем 

происходят, но и своеобразным камертоном этой информации. «Теоретики СМИ, понимая 

характер инноваций в мире и прессе, все чаще переносят акцент осмысления роли прессы 

как социального института, функционирование которого определяется общественно- 

политической ситуацией, на исследование медиадискурса (текста СМИ, взятого в 

событийном аспекте, в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными факторами) /2/. 

Возникающие в ходе текстовой деятельности новые смыслы и оценки ориентируют 

в процессах, происходящих  в  реальном мире. Реальный мир сегодня сложен и 

противоречив. И очень важно понимать,  что сегодня назрела необходимость в создании 

новых языковых моделей, встроенных в существующие нормы языка. Новые речевые 

модели внедряются  в сознание аудитории через каналы СМИ, и задача журналиста -  дать 

им  точное, правомерное, этическое толкование. Вместе с тем далеко не всегда журналист 

способен адекватно воспринимать некоторые модели, основу которых составляют 

профессионализмы, жаргонизмы, арготизмы  и другие элементы так называемого 

«обыденного языка».  Но если журналист понимает, что имеет дело с определенным 

социолектом, это помогает ему «встроиться» в речевую модель той или иной группы 

общества. 

Проблема современного общественного ТВ как раз и состоит в том, что доступ к 

микрофону получают носители языка самого разного уровня. Чаще всего – «бытового», 

обиходно – разговорного. Особенно удивляет, когда подобный уровень демонстрируют 

«звезды» театра и кино, шоу-бизнеса, спорта (программы «Ледниковый период», «Две 

звезды» и др.) Особого разговора заслуживают сконструированные тексты, имитирующие 

различные языковые модели  (программы «Федеральный судья», «Давай поженимся»).  
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Телевизионный текст обращен к массовому зрителю, и поэтому при разработке 

текстовой модели следует использовать понятные и общеупотребительные 

стилеобразующие средства, избегать искусственно усложненных вариантов 

сюжетопостроения и фабульного хода. Незыблемое правило журналистики – добиться 

такого уровня четкости и конкретности материала, который был бы в состоянии обеспечить 

адекватную передачу сообщения, то есть без искажения идеи, без семантических и 

психоэстетических деформаций, без потери даже самых незначительных оценочных 

нюансов. Конечно же, создание журналистского текста - процесс творческий, большую 

роль играет авторское видение и понимание проблемы, его суждения и выводы, но 

безудержное стремление оригинальничать, субъективировать изложение фактов, 

экспериментировать с лексическим материалом будет явно не к месту. Различные 

текстовые модели «реализуются в соответствующих типах языка: общепринятом и 

индивидуальном, авторском. Первый – это язык повседневной коммуникации, средств 

массовой информации, публицистики; второй – язык оригинальных, только данному автору 

свойственных стилистических средств». /3/ Схема действий автора текста выглядит 

следующим образом. Исходя из поставленной задачи написания именно журналистского 

текста, он выбирает сначала соответствующий тип речевой деятельности. В данном случае 

единственно возможный вариант – язык повседневной коммуникации, без труда 

понимаемый читательской аудиторией. Затем, конечно с учетом жанрового фактора, 

стремится в общих чертах наметить видовую модель будущего текста, что во многом 

обусловливается характером собранного эмпирического материала. Наконец, автор 

подыскивает конкретный метод его конструирования. Нельзя забывать и о том, что в ходе 

текстовой деятельности журналиста активизируется внимание к языку как средству 

«материализации» данных о мире. И в этом нет ничего сверхъестественного. Если мы все 

время слышим об «исламской угрозе», о «конфликте цивилизаций», мы начинаем 

воспринимать  информацию о событиях в мире исключительно через эту призму.  И кто 

создает такие языковые модели?  Конечно же, журналисты. 

В свое время немецкий философ Юрген Хабермас выдвинул концепцию публичной 

сферы, где между гражданами и правительством действуют общественные институты, и, в 

частности, средства массовой информации. Сегодня, по мнению Я.Н. Засурского, эта 

публичная сфера занята именно телевидением, которое зачастую вместо объективной 

информации и разных мнений предлагает зрителю шоу, различные постановки,  которые  

действуют на сознание сильнее, чем логика и доводы рассудка. И здесь уже можно говорить 

о манипулировании сознанием.  

Журналистов сегодня волнует чрезмерный  субъективизм  дискурса. Он проявляется 

в том,  что журналист вместо объективного описания ситуации начинает заниматься 

«монтажом фактов», а то и саморекламой, промоушном собственного имени. С другой 

стороны, не превращает ли  журналистику объективное описание ситуации в некий род 

бытового повествования, без попытки осмысления фактов?  Известно,  что общественный 

смысл журналистики проявляется прежде всего в информационной насыщенности 

изложения. Б. Есин подчеркивает, что информированность -  получение «необходимой и 

достаточной»  информации для верной социальной ориентации и принятия адекватных 

решений каждым человеком в самых разных сферах жизни. Следовательно, требуется 

жесткая увязка свободы журналистики с правом на информированность аудитории». 

Безусловно, особую важность функция информирования приобретает на этапе перехода к 

«информационному обществу». За «информационным обществом» стоит и новый виток 

эволюции цивилизации, и переход к новым телекоммуникационным технологиям, и 

определенный этап развития общества, когда информация становится одной из основных 

ценностей в жизни людей. 
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СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ВЛИЯНИЯ 

 

Коммуникативное пространство строится по определенным закономерностям 

символического порядка. Одно из таких закономерностей -  это интерес к негативным 

событиям, скандалам и подобному. Ряд исследователей объясняют это тем, что  в СМИ 

большую роль играет реклама, которая поставляет только позитивные события. И в ответ 

ради баланса СМИ начинают ориентироваться на негативные события.  

          Коммуникативное пространство в сильной степени формируется преувеличением, 

как бы раздутием тех или иных реальных характеристик. При этом специалисты 

останавливаются на непредсказуемости освещения события в СМИ. « Так событие вообще 

может не поддаваться медиатизации или же можно рассчитывать на его очень слабое 

освещение СМИ. Это бывает очень часто непредсказуемо в силу того, что событийная 

коммуникация конкретных кампаний и логика их появления в информационном 

пространстве все больше подчиняются мировому сценарию, его катаклизмам, конфликтам 

и противоречиям, увеличивающим фактор непредсказуемости кульминаций и развязок» [1]. 

     Телевидение сегодня стало основным инструментарием построения коммуникативного 

пространства. Г. Почепцов подчеркивает, что «оно оказалось основным информационным 

нервом, который в состоянии интегрировать общество, преодолеть его стремление к 

фрагментарности. Если раньше эти функции выполняли книги, газеты и журналы, то 

сегодня функция такого «синхронизатора» общественного мнения безоговорочно 

принадлежит телевидению». Косвенно это связанно и с тем, что сегодня мы живем в более 

динамическое время, чем раньше, и, как следствие, за ним не поспевает массовое сознание. 

Помощь в переходе к новым моделям поведения должны оказывать средства массовой 

коммуникации [2].  

            Массовая коммуникация – систематическое распространение сообщений среди 

численно больших рассредоточенных аудиторий с целью информирования и оказания 

идеологического, политического, экономического, психологического и организационного 

воздействия на оценки, мнения и поведение людей.  

          Массовые коммуникации – важный социальный и политический институт 

современного общества, выполняющий в широких масштабах функции: 

1) идеологического и политического влияния; 

2) поддержки социальной общности; 

3) организации, информирования, просвещения и развлечения. 

         Средства массовой информации – организационно-технические комплексы, 

обеспечивающие быструю передачу и массовое тиражирование словесной, образной, 

музыкальной информации.  Таким образом, они дают модели осознания  действительности 

для массового потребителя информации и становятся первыми учителями в том, что 
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хорошо и что плохо. И, учитывая, что сегодня наблюдается реальных количественный 

переход от читателя к типажу зрителя  телевидения, особую роль в этих процессах и будет 

играть ТВ. В связи с этим телевидение должно стать основным проводником оптимизма, 

поскольку именно оно является сегодня главным коммуникативным каналом для всего 

населения.  

В целом, динамичный рост средств массовой информации Казахстана произошел 

именно в годы становления независимости страны. Если в 1991 году в Казахстане было 

немногим более 600 газет и журналов, и все они были государственными печатными 

изданиями, то сегодняшняя статистика свидетельствует о функционировании в Казахстане 

более 2000 СМИ различных форм собственности. Национальный рынок СМИ становится 

сегментом общего товарного рынка, в котором функционируют те же правила, что и в 

экономике в целом. То, что в стране уже существует целый ряд достаточно крепких и 

сильных СМИ, информационных медиахолдингов, является одним из безусловных 

достижений проводимых социально-экономических и демократических преобразований.  

    В Казахстане аккредитованы более 100 зарубежных журналистов, представляющих такие 

всемирно известные агентства как «Би-Би-Си», «Рейтер», «Франс-Пресс», «Ассошиэйтед 

Пресс», ИТАР-ТАСС. Функционирование рынка СМИ в Казахстане регулируется Законом 

«О средствах массовой информации», введенном в действие в июле 1999 года. 

В Казахстане за прошедшие годы проведены кардинальные преобразования в сфере 

деятельности средств массовой информации. Произошло разгосударствление сектора 

СМИ, результатом чего стало то, что на сегодня более 80% СМИ являются 

негосударственными. Либерализация и рыночные реформы привели к количественному и 

качественному росту СМИ. Казахстан сегодня по темпам развития СМИ опережает 

большинство стран Центральной Азии и Закавказья. О лидерстве Казахстана по развитию 

медийной инфраструктуры говорит факт проведения в стране ежегодного Евразийского 

медиа-форума. 

В Казахстане зарегистрировано 8 248 средств массовой информации (активно 

действуют 2 513 СМИ), 212 электронных средств массовой информации, распространяются 

2 392 средства массовой информации иностранных государств, а также зарегистрировано 

более 9000 доменных имен в домене KZ. 85% СМИ являются неправительственными.  

Цензура была официально отменена еще в 1991 году, согласно первому Закону «О печати 

и других средствах массовой информации». Свобода слова стала бесспорным атрибутом 

информационного поля Казахстана. Права журналистов охраняются законодательством, за 

их соблюдением следит ряд общественных организаций. Одной из самых авторитетных 

является Международный общественный фонд защиты свободы слова «Адил Соз», 

созданный по инициативе ряда руководителей неправительственных общественных 

объединений. В настоящее время многие СМИ, ранее финансируемые из государственного 

бюджета, являются частной собственностью. Это относится, в том числе, к 

общенациональным республиканским газетам «Егемен Казахстан» и «Казахстанская 

правда». Всего государство частично финансирует 14 газет и 8 журналов.           Сегодня ни 

один из выпусков новостей на радио, ТВ, в печати не обходятся без новостей 

информагентств. Более того, в современном мире у политиков и деловых людей, сообщения 

агентства становятся едва ли не единственным источником информации. Информагентства, 

в силу своей специфики, первыми сообщают о наиболее важных новостях республики, ее 

инициативах на международной арене.   

         Стратегия общественно-политического развития требует повышения сознания людей, 

постоянного информирования и осведомления их с целью введения в курс дела по вопросам 

государственного правления, правильного - идеологического и ценностного 

ориентирования в окружающем мире. Рынок электронных и печатных СМИ Казахстана 

сегментирован и работает на целевые аудитории, владельцы СМИ находятся в состоянии 

конкурентной борьбы, и пока между ними не будет согласия и взаимоуступок, 

информационная борьба будет возрастать. 
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        Сегодня в Казахстане идет поиск нового отношения между властью, обществом и 

СМИ, поскольку старые модели уже исчерпали себя. Если Казахстан продолжит свое 

движение по пути демократизации и интеграции в мировое информационное сообщество, 

то произойдет постепенный процесс очищения  общественных интересов, восстановление 

доверия к СМИ, постепенное создание институтов гражданского общества. 

О чем пока недостаточно весомо говорят средства массовой информации? Прежде 

всего о том, что способствует порождению медиатерроризма и его очень плохой 

преодолимости. Молчат СМИ по теме запрещения не только нелегальной, но и легальной 

торговли оружием и вооружением, плодами которой охотно пользуются террористы. 

Почему торговля наркотиками - беда, а торговля оружием - благо?! Пока мир не прекратит 

торговать оружием, покончить с насилием, крайним выражением которого и стал до зубов 

вооруженный супертерроризм, не удастся. Журналисты могли бы в морально-этическом 

плане сделать для обсуждения и даже разоблачения данной ситуации едва ли не больше 

политиков.  

 Журналисты любят вести прямые репортажи из «горячих точек». Может быть, я 

ошибаюсь, но если бы отсутствовала почти повседневная телевизионная реклама актов 

террора, то эти акты были бы более бессмысленными, по крайней мере для тех, кто их 

финансирует.  

 Поскольку террористы - это в основном молодые люди, то журналистам следует чаще 

обращать свой взгляд на школы и вузы, в которых не всегда формируют в достаточной мере 

толерантность в молодежной среде. Более массовыми могли бы стать материалы, 

раскрывающие эксплуатацию религиозных чувств молодых людей в интересах разжигания 

межнациональных конфликтов.  
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ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА В СИСТЕМЕ СМИ 

«Журналисты похожи на зайцев на снегу. Впереди — заснеженная степь. И кажется, 

что побежав к горизонту, туда, где солнце, оставишь за собой правильный след, за которым, 

возможно, пойдут другие. Нам хочется не просто писать «о…». Мы тешим себя надеждой, 

что можем влиять «на…». Но зайцев много, и горизонт у каждого свой — снег покрыт 

затейливым рисунком заячьих лапок. Останутся ли следы, когда растает снег, или окажется, 

что мы просто описывали бездушное белоснежное пространство, которому нет до этого 

никакого дела»[1] 
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Это лид из интервью «Медиа: зайцы на снегу» с доктором филологических наук, 

профессором Мариупольского государственного университета и Национальной академии 

государственного управления при президенте Украины Георгием Почепцовым, 

подготовленного украинской журналисткой Аллой Котляр. Материал посвящен 

вымиранию авторской журналистики и причинам этого процесса. Алла Котляр латентно 

подталкивает читателя к размышлению о том, действительно ли серьезная авторская 

журналистика отжила свой век? Подобные мысли самих журналистов свидетельствуют о 

том, что и они беспокоятся о будущем авторской журналистики и ищут способы выхода 

из тупика.  

Творчество – процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые 

материальные и духовные ценности. Основной критерий, отличающий творчество от 

изготовления (производства) – уникальность его результата. Результат творчества 

невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не 

может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную 

ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие 

несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в 

конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт 

продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. 

«Сегодня задача любого журналиста в сфере масс - медиа – подключать прежде всего 

мотивационную сферу: этически просвещать и программировать поведение личности 

журналиста на истинно творческую деятельность в любой профессиональной или даже 

жизненной ситуации» [2]. 

Творческая индивидуальность современного журналиста – понятие, которое требует 

изучения. Дело в том, что в современный период очень много сотрудников СМИ 

предпочитают пользоваться уже кем-то найденной информацией, не заботясь о создании 

собственного имени. Более того – благодаря Интернету процветает элементарный плагиат, 

когда одни журналисты «заимствуют» материалы друг у друга. Казалось бы, о каком 

индивидуальном стиле здесь можно говорить? Между тем истоки индивидуального стиля 

деятельности кроются во взаимодействии мировоззрения и нравственных норм, знаний и 

умений, интеллекта и чувств, темперамента и характера журналиста. А поскольку 

комбинаций таких связей великое множество, то и разнообразие творческих 

индивидуальностей в журналистике достаточно обширно. Поэтому интересно рассмотреть 

некоторые проявление индивидуальности  журналистов казахстанского и российского 

эфира, чтобы определить критерии формирования истинно авторского стиля изложения той 

или иной информации. 

Для журналиста в силу таких осложняющих обстоятельств, сопутствующих его 

профессии, как популярность или даже слава, в своем стремлении найти собственный стиль 

очень важно не опуститься до «дурного своеобразия», т.е. претензии на оригинальность, 

элементарного желания выделиться среди других в пустяках, ничтожных мелочах, не 

усмотреть именно в этом проявление творческой свободы. Индивидуальный стиль 

деятельности по своему содержанию является личностным, опосредованным системой 

знаний, умений и желаний журналиста, проявлением объективных закономерностей, 

регулирующих журналистскую деятельность. Характеризуя понятие «индивидуальный 

стиль деятельности» обозначает не только специфические, типичные для данного 

журналиста особенности выполнения общепринятых действий, но и всю совокупность 

нормативного знания - принципов, норм и правил определяющих взаимодействия 

журналиста с действительностью. В различных индивидуальных стилях есть немало 

общего. Однако так как специфика журналистской деятельности позволяет получать 

требуемые результаты с помощью различных средств, каждый индивидуальный стиль 
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представляет собой уникальную систему, которую характеризует нормативность, 

системность и историчность. По классификации И.М. Дзялошинского,  первый признак 

фиксирует то положение, что «индивидуальный стиль является совокупностью 

методологических и методических предписаний, которые руководят журналистом в его 

деятельности, второй - что различные положения, требования, рекомендации и 

предписания, входящие в эту совокупность, взаимоувязаны; третий - что эта совокупность 

возникает и развивается во времени» [3]. Кроме того, характерными признаками 

индивидуального стиля  можно считать следующие:  

а) устойчивость системы используемых приемов и способов деятельности; 

б) обусловленность этой системы определенными личными качествами; 

в)   эффективность данной  системы   как  средства  приспособления   человека  к 

объективным требованиям. 

Индивидуальный стиль формируется в результате взаимной «притирки» индивида и 

журналистской деятельности, которая предъявляет к нему определенные требования. В 

специальной литературе уже отмечен факт все возрастающей специализации 

журналистов и возникающей в связи с этим разницы в  психологических   требованиях    

к тем, кто избирает ту  или иную специализацию. 

«Для репортера необходимы наблюдательность, чувство нового, предельная 

оперативность, способность вступать в контакт с людьми, «разговорить» их,  чтобы 

получить интересную информацию. Собственного корреспондента отличает 

разносторонность - ему приходится выполнять самые разные задания редакции, 

выступать на многие темы и почти во всех жанрах.... Короче говоря, журналистов разных 

специальностей отличают особые черты характера и психологии, специфика 

способностей и интересов» [4].    

Для журналиста, которого мы квалифицируем как творческую личность и 

индивидуальность, характерно глубокое соответствие между социальной ролью, 

принципами деятельности - внутренними (социализированными по сути, профессионально 

направленными по предмету, психологически значимыми по форме выражения) мотивами. 

Творческая индивидуальность становится тогда, когда возникает высокая концентрация 

усилий журналиста на решении профессиональных задач, когда утверждаются ценности, 

мысли и чувства, убеждения и поступки. Это 

подчеркивают многие теоретики и практики журналистики. Например, напоминает об этом 

Г. Кузнецов: «Нравственные качества журналиста неотделимы от чисто 

профессиональных. Как срабатывает у него «механизм отбора», такова будет и картина 

жизни, которую он представит людям» [5]. 

 «... Печатное слово ... получает огромные, часто даже и не учитываемые 

возможности общественного воздействия, не зависящего от воли тех, кто это слово написал 

на бумаге. Именно в этом причина особой ответственности журналиста перед обществом» 

[6]. К сожалению, не все помнят об этой ответственности сегодня. 

В современной журналистике достаточно ярко проявляется личностное начало. Не 

просто репортер, корреспондент, задающий вопросы, но всесторонне развитая, 

интеллектуальная личность, которая утверждается в авторских материалах только 

посредством своей творческой индивидуальности, и которая способна влиять на качество 

публикаций. 

__________________ 

1. http://www.zn.ua/articles/78234#article 

2. Введение в журналистику. Хрестоматия.: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Журналистика» / Сост. Прохоров Е. П. – М.: Высш. 

Шк., 2006. С. 65 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

        Формирование интеллектуальной нации признано одной из стратегических целей 

развития Казахстана, при этом главными векторами являются качественное образование и 

поддержка подрастающего поколения. Согласно отзывам зарубежных специалистов в 

сфере образования, а также показателям олимпиад, конкурсов, тестирований и т. п., 

казахстанская  молодёжь обладает высоким интеллектуальным потенциалом. Нужно 

только уметь правильно его использовать. Не просто дать будущему специалисту хорошее 

образование, но и помочь раскрыть талант и возможности, создать условия для умелого 

использования полученных знаний, обеспечить формирование конкурентоспособных 

работников.  

 Казахстан  -  многонациональное государство, где проживает более ста различных 

этносов. Принципы государственной языковой политики определены в Конституции РК, в 

законах РК «Об образовании» и «О языках в РК». Так, статья 6 «Закона о языках» гласит: 

«Каждый гражданин РК имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества». Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев своим указом  утвердил государственную программу  развития и 

функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, которая будет 

осуществлена в три этапа. На первом этапе, рассчитанном на 2011-2013 годы, 

предполагается проведение комплекса мер, направленных на усовершенствование 

нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего функционирования и 

развития языков. Также этот этап предусматривает совершенствование законодательства в 

области развития языков, упорядочение работы в сферах ономастики и терминологии, 

разработку и принятие единой стандарт-технологии обучения государственному языку. 

В рамках второго этапа - 2014-2016 годы -  планируется реализация комплекса 

практических мер по внедрению новых технологий и методов в области изучения и 

применения государственного языка, а также сохранения языкового многообразия. На 

третьем этапе  - 2017-2020 годы - будет осуществлено закрепление результата через 

системный мониторинг степени востребованности госязыка во всех сферах 

общественной жизни, качества его надлежащего применения и уровня владения при 

дальнейшем сохранении позиций других языков. Планируется, что по итогам реализации 

программы доля взрослого населения, владеющего государственным языком, к 2014 

году  составит 20%, к 2017 году - 80%, к 2020 году - 95%. Президент страны обозначил 

стратегическое требование, чтобы к 2020 году 100 процентов выпускников 

казахстанских школ владели государственным языком. Это очень ответственная задача 

для сферы образования. В Казахстане наиболее распространены два языка – русский и 

казахский. Казахскую речь понимают 74% населения Казахстана, русскую - 94,4%.  

http://online.prg.kz/Document/?link_id=1001971344
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1001971344
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Интересно, что владение этими языками существенно отличается на уровне этносов. Так, 

всего 20 – 25% славян и немцев понимают казахскую речь, а среди казахов, узбеков, 

уйгуров и киргизов – 92 – 98% в той или иной степени владеют казахским языком. Как 

отмечает ведущий научный сотрудник Института философии и политологии Комитета 

науки МОН РК, главный эксперт Казахстанского центра гуманитарно-политической 

конъюнктуры, к.филос. н. Еркин Байдаров, «сегодня в обществе существует широкое (на 

уровне 80%) осознание повсеместного возрастания употребления казахского языка по 

мере роста численности казахского населения. Речь идет об осознании того, что 

изменение этнодемографической структуры казахстанского общества способствует 

возрастанию значения казахского языка как средства межэтнического общения. Это 

может рассматриваться как одно из возможных направлений национальной интеграции 

Казахстана сегодня и в будущем»[1] 

В Казахстане одним из направлений стратегии языковой политики является 

стремление к полиязычию. Так, Министерством образования и науки РК поставлена 

задача по увеличению количества полиязычных школ, предоставляющих образование на 

трех языках. Как сообщают в департаменте высшего и послевузовского образования 

МОН Казахстана, с целью создания инновационной полиязычной модели образования 

количество школ, предоставляющих образование на трех языках, увеличится с 33 до 

700[2] В среднем образовании предусмотрено изучение иностранного языка, начиная с 

первого класса в 2013-2014 учебном году. Планируется создание колледжей мирового 

класса, где обучение будет предоставляться на трех языках. В  высшем и послевузовском 

образовании также поэтапно будет внедряться обучение на казахском, русском и 

иностранном языках. Таким образом, основные тенденции развития полиязычного 

образования уже определены в госпрограмме до 2020 года. В настоящее время в среднем 

образовании функционирует шесть «Назарбаев интеллектуальных школ» в которых 

обучается 4 тысячи учеников, 33 специализированные школы с обучением на трех 

языках «Мурагер», контингент которых составляет около пяти тысяч учеников. По 

подсчетам разработчиков программы, доля казахстанцев, владеющих русским языком, к 

2020 году составит не менее 90%.  Доля населения республики, владеющего английским 

языком к 2014 году будет составлять 10%, к 2017 году - 15%, к 2020 году - 20%. Доля 

населения, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)  к 

2014 году составит 10%, к 2017 году - 12%, к 2020 году - до 15%. Общие затраты из 

государственного бюджета на реализацию первого этапа программы составят 19 134 946 

тысячи тенге.  

Современные социально-политические реалии Казахстана как суверенного 

государства требуют языковой политики, отвечающей потребностям полиэтнического 

населения страны и учитывающей особенности языковой, демографической и 

политической ситуации. Поэтому Государственная программа развития 

государственного языка, по которой к 2020 году 95% населения страны должны 

заговорить на государственном языке, является одной из основных культурных 

стратегий казахстанского общества. 

Человек с его интеллектуальным, культурным и творческим потенциалом – это тоже 

производительная сила, создающая условия технологического развития общества. К 

примеру, протестантизм в свое время стал моральной основой капитализма и затем открыл 

путь технологическому развитию западных стран, в то время как Япония, Малайзия, Китай, 

опираясь на свои национальные культурные матрицы, сегодня в своем развитии заняли 

достаточно прочные позиции в конкурентной структуре мировой экономики»[3]. Казахстан 

с его богатой историей и традициями сможет решить историческую задачу – на основе 

почитания духовных ценностей выстроить новую модель социально-экономического 

развития общества.  

______________________  

1.  sarap.kz/rus/view.php?id=492&page 
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3. Мынбай Д. Законы истории// www.centrasia.ru/newsA.php?st=1278565260 

  

 

Абдусалямова Э., 

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 2-курса 

Научный руководитель: ст. преп. Нода Л.П. 

 

УТРАЧИВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ 

Как много ненужных вопросов поднимают, делая вид, что придумывают нечто 

новое, ранее необузданное. Как много пустых споров ведется изо дня в день. И вот человек 

забывает или просто перестает реагировать на старые, никуда не девшиеся, нерешенные 

задачи. А они могут быть разные. Назвав назревшую проблему, что словно нарыв 

раскраснелся и болит, я не изобрету велосипед или порох, но меня всегда учили, что 

проблемы нужно решать по мере их поступления. В нашем случае выходит, что мы 

объезжаем яму на дороге, забыв о ней и не думая о том, что каждую секунду по той дороге 

проезжают другие машины. Дорогу нужно латать, ремонтировать, а не объезжать 

проблемные места, рвясь найти новые пути.  

Хотелось бы заранее осведомить, что моя работа посвящена проблемам, связанным 

именно с русским языком. Это ни в коем случае не является актом пренебрежения 

государственным языком. Это лишь подтверждение того, что дела, касающиеся казахского 

языка, направляются в правильном русле, чего не скажешь о языке официальном – русском.  

Великий Абай, перед которым все склоняют свои головы, писал: «Русская наука и 

культура - ключ к осмыслению мира и, приобретя его, можно намного облегчить жизнь 

нашего народа». Он всегда призывал не чураться русской культуры, а даже учиться у нее: 

«Изучение русского языка, учеба в русских школах, овладение русской наукой помогут нам 

перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы, 

и избежать его пороков. Знать русский язык – значит открыть глаза на мир».  

Сегодня русский язык переживает тяжелый период – период утрачивания свих 

уникальных черт, своей красоты. Он становится рядовым, все больше вбирая в себя 

иностранные слова. Сейчас это уже не новость, если кто-то вместо прекрасного слова 

«сообщение» скажет «мэсэдж». Хотя кому-то такое изменение кажется вполне 

естественным. В книге доктора филологических наук Максима Кронгауза «Русский язык на 

грани нервного срыва», профессор пишет: «Я, в принципе, не против заимствований, я 

только хочу, чтобы русский язык успевал их осваивать, я хочу знать, где в них ставить 

ударение и как их правильно писать». Он  также ясно комментирует настоящее положение 

языка в контексте  заимствования иностранных, преимущественно английских слов: «У 

сегодняшней ситуации есть принципиальные особенности. Во-первых, заимствований этих 

настолько много, что языку их сразу переварить трудно, – и отсюда возникает ощущение 

погружения в чужой язык. Во-вторых, многие из этих названий не стали 

общеупотребительными». 

В Казахстане же, где русский язык считается языком межнационального общения, 

он утрачивает свою силу и почетное место. В послании Президента Нурсултана Назарбаева 

«Стратегия-2050» глава государства призывает с уважением относиться к русскому языку, 

помня все исторические аспекты, через которые прошла наша земля: «Всем очевидно, что 

владение русским языком – это историческое преимущество нашей нации. Нельзя 

игнорировать тот факт, что именно посредством русского языка уже на протяжении не 

одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания, расширяют свой кругозор 

и круг общения как внутри страны, так и за ее пределами». 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/s-33-do-700-uvelichitsya-kolichestvo-triyazyichnyih-shkol-v-kazahstane-216137/
http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/s-33-do-700-uvelichitsya-kolichestvo-triyazyichnyih-shkol-v-kazahstane-216137/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1278565260
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Но явное пренебрежение русским языком мы наблюдаем, не выходя из родного 

факультета журналистики. Кто-то, вероятно, полагает, что введя огромное количество 

дисциплин (назвать их ненужными нельзя, так как все они привносят что-то новое в багаж 

знаний студента), можно будет смотреть далеко вперед, прогрессируя в системе 

образования. Но как можно учиться на факультете журналистики (в данном случае, на 

русском отделении) и не изучать русский язык. Ведь это давно всем известная прописная 

истина – со временем все забывается. И разве не будет лишним на протяжении четырех 

студенческих лет освежать память правилами русского языка, коих, прошу заметить, 

несметное количество? Журналистика - это, в первую очередь, письмо. На факультете 

преподают «Историю отечественной публицистики» и «Публицистику в современном 

мире», но никак не русский язык. Более того, сами преподаватели, отдавшие большую часть 

своей жизни преподаванию на факультете, не могут ответить на вопрос «Почему 

преподавание русского языка исключили из курса?». Ведь они сами этого не понимают.  

Для того чтобы построенный дом был не только красивый, но и прочный, нужен 

хороший фундамент. Нельзя строить небоскреб, подобный карточному домику, и заселять 

в него людей. Такая операция потерпит крах. Что же я под этим подразумеваю? Фундамент, 

известно, - это русский язык: чистый, правильный, с исключением временных веяний – 

слэнгов. Карточный домик – идеи, в которых присутствует русский язык, литературные, 

художественно-публицистические произведения, новые, но уже положительные веяния.   

Невозможно идти против Болонского процесса, но возможно прийти к компромиссу, 

предложив студентам курс русского языка, как элективный предмет. Уверена, что многие, 

если не все, выбрали такую дисциплину, потому мы, будущие журналисты, понимаем одну 

единственную вещь, что ясна как день – журналистика – это слово, а наше слово – наш хлеб. 

Вновь обращаясь к «Стратегии - 2050», примечаю, что «трехъязычие должно поощряться 

на государственном уровне», но, в действительности, доступны нам различные 

интерпретации курсов государственного и английского языков. И, возведя руки к небу, я 

благодарю его за то, что нас не лишили возможности изучать эти языки.  

Во мне непоколебимое чувство уверенности в том, что это – истинная проблема, 

которую нужно решить. Более того, решение проблемы не создаст сложностей. Только до 

конца разрешив эту задачу, можно будет с полной грудью, набранной воздуха, идти 

навстречу новым идеям, задачам, касающихся современного общества, в особенности, 

журналистики.  

Сегодня национальный университет имени аль-Фараби имеет большое 

преимущество в лице преподавателей, которые пишут пособия для студентов. Для нас, к 

слову, это нелишний повод для гордости, что мы учимся по пособиям, по которым учится 

весь Казахстан, которые пишут наши преподаватели.   

Выходит, что это неблагодарная отдача, пренебрежение языком, который наряду с 

государственным учит нас быть образованными и грамотными.  

Русский язык в настоящем становится лишь эрзацем, а классика русской 

литературы – единственное спасение, паллиатив,  который спасает наши умы от засорения 

появившегося слэнга. Но и здесь есть свои сторонники. М.Кронгауз, к примеру, делит 

эволюцию сленга на три периода: бандитский, профессиональный и гламурный: «После 

перестройки мы пережили минимум три словесных волны: бандитскую, 

профессиональную и гламурную, а в действительности прожили три важнейших 

одноименных периода, три, если хотите, моды, разглядеть которые позволяет наш родной 

язык. Про эти периоды можно философствовать бесконечно, можно снимать фильмы или 

писать романы, а можно просто произнести те самые слова, и за ними встанет целая эпоха. 

Это тоже философия, но философия языка. Глупо говорить о его засоренности, глупо 

вообще пенять на язык, коли жизнь у нас такая. И надо быть терпимее и помнить, что слова 

суть отражения».  

Казалось бы, высокообразованный лингвист должен судорожно бить в колокола, но 

он не винит появление различных видов слэнгов. Их существование он объясняет, как 
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естественный процесс, который нужно пережить. «Я писал эту книжку не потому, что 

русский язык находится на грани нервного срыва. Переживаем и нервничаем мы сами, и, 

наверное, это правильно. Только не надо переходить ту самую грань. Слухи о скорой 

смерти русского языка сильно преувеличены. И все-таки о русском языке надо 

беспокоиться. Его надо любить. О нем надо спорить. Но главное – на нем надо говорить, 

писать и читать. Чего я всем и желаю».  

Русская классика вобрала в себя всю красоту и могущественность языка, и чтобы до 

конца понять ее и прочувствовать, нужно владеть русским языком.  Зачастую именно 

поэтому ценители мировой классики учат русский, чтобы прочесть в оригинале  «Войну и 

мир» Льва Николаевича Толстого или  «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Я 

твердо убеждена, что никакой переводчик мира не сможет перевести русское классическое 

произведение, не утратив тончайшие оттенки мысли писателя и яркое богатство слов. Уже 

в конце девятнадцатого века русская литература стояла на первом месте среди литератур 

мира. Конечно, она заняла столь высокое место благодаря глубокой идейности, которая 

преследуется в каждом произведении. Русская литература наполнена идеей свободы, 

поэтому так часто в ней проскальзывает скрытая агитация, разоблачение, просветление и 

революционный дух. Она стала столь эффективной и, возможно, даже отрезвляющей 

благодаря языку, которым так  изящно, точно владели писатели – виртуозы русского языка.  

Русский язык в полной мере можно назвать языком международного общения, а 

утрачивание позиций можно объяснить дерусификацией в странах,  где он играет значимую 

роль в жизни граждан, но не является официальным языком. В некоторых странах  

постсоветского пространства активно проводится политика дерусификации, итогом 

которой является вытеснение языка или вынуждение русскоговорящих граждан к 

эмиграции. Конечно, на нашей земле о такой губительной политике не может идти и речи, 

в силу особого ряда качеств, присущих казахстанскому народу. Но это вовсе не значит, что 

развитие или хотя бы предотвращение регресса русского языка можно пустить на самотек.  

Неужели сегодня не существует качественных литературных произведений, 

написанных отечественными писателями (или любителями), которые излагали бы свои 

труды на русском языке? Однажды я задалась этим вопросом, а ответ нашла на него только 

лишь тогда, когда в мои руки попал литературный сборник «Яблоко» под редакцией 

Людмилы Борисовны Мананниковой. Право, я была поражена, насколько талантливо и 

интересно пишут сегодня. Интернет-журнал (так он называется) включал в себя 

произведения разных авторов, возраст которых варьировался от пенсионного до 

студенческого. Я бы, возможно, и не прочла бы никогда тех теплых произведений, если бы 

не Лариса Павловна Нода, которая подарила нам, студентам, книги, и которая, к слову, тоже 

имеет свои страницы в том сборнике.  

Но вот вопрос. Почему я прочла рассказы и стихотворения, а другие лица, жаждущие 

слова, нет? Ведь если бы и другие студенты знали о существовании этого сборника, я 

уверена, что у них, как и у меня, появилась бы мотивация писать и обогащать современную 

литературу умными, полными смысла и морали, произведениями. Что это было бы, как ни 

волна литературных произведений, нахлынувшая на общество, подобно серебряному веку. 

Конечно, такие умозаключения излишне самонадеянные, но кто, как ни мы стоим у холста 

и творим сейчас историю? Решением данной задачи не является полет в космос или 

нахождение папоротника в ночь на Ивана Купалу. Белая пропаганда и привлечение тех, 

кому есть что сказать и донести до читателей – простое решение. Никто просто не знает о 

существовании таких сборников и конкурсов, где мы смогли бы раскрыть свой 

писательский потенциал. И пусть это будет походить в некоторой степени на графоманию, 

основа будет положена. Все лучше, чем признаки абулии.  

В итоге, мы видим, что решения проблем, описанных мной ранее, не представляют 

тяжелого титанического труда. Мой проблемный очерк – лишь парафраз всех тех криков 

души, что вырывались из уст других авторов. Но, переживая за будущее русского языка в 
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художественно-публицистической журналистики и в стране в целом, я снова «закину 

удочку», в надежде стать услышанной.  

__________________________ 

1. Абай. Слова назидания. – Алматы: Онер, 2005. (25 слово) 

2. http://strategy2050.kz/ru/  

3. «Яблоко»: Литературные посиделки. Интернет-журнал: Литературный дом «Алма-

Ата», Молодежный МедиаСоюз Казахстана; Шеф-редактор: Р.Бектемисова, Редактор: 

Мананникова. – Алматы, 2011.  

4. Русский язык на грани нервного срыва. Максим Кронгауз.  

5. http://www.ozhegov.org/ - толковый словарь Ожегова. 

6. http://slovardalja.net/ - толковый словарь Великого русского языка. 

 

 

Байдаулетова Д.Б.,  

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 3-курса 

Научный руководитель: ст. преп. Ложникова О. П. 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ СТУДЕНЧЕСКОГО  РАДИО  

 

4 апреля 2014 г. русское отделение факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби 

снова присоединилось к работе на радиостудии. Студенты 306 группы с руководителем 

проекта Ложниковой О.П. стараются вещать на русском языке в интересном и креативном 

формате. Хочется брать пример с радиостанций США, создавших это явление в 

радиожурналистике. Свободный грамотный язык вещания, новые оригинальные рубрики, 

продвижение студ.организаций и академической политики КазНУ им. аль-Фараби, 

развлекательные передачи  - вот основные приоритеты в нашем вещании. 

Студенческое радио – наименее коммерческий тип радио, единственное, что вещает 

не в интересах рекламодателей, а в интересах своей целевой аудитории. Причисляют 

студенческое радио к государственным, если ВУЗ, в котором вещает редакция, 

государственный, как в случае с нашей радиостудией.  

Феномен «колледж-радио» возник в США в 1960-х годах. Претерпев небольшой 

кризис по причине конкуренции и упадка в техническом плане, этот тип радио расцвел 

ближе к 90-ым. Транслирование альтернативной независимой музыки привлекло внимание 

студентов и молодежи, тем самым возродив поток креатива и энергии, свойственной 

студенческому радио.  

Несмотря на достаточно свободный тип ведения передач и независимость от 

маркетинговых настроений, радио в университете должно придерживаться 

университетской информационной и академической политики, иметь элементы пропаганды 

высших ценностей студента в своем вещании и при этом удовлетворять потребностям 

слушателей.  

Стать ведущим на городских, региональных и государственных радиостанциях 

нелегко. Во-первых, в Казахстане очень мал процент авторских оригинальных передач. 

Чтобы быть радиоведущим, ты должен владеть мастерством беседы на очень высоком 

уровне, а также иметь опыт работы, идеальную дикцию и умение импровизировать, 

развлекать аудиторию. 

Со студенческим радио примерно то же самое. Но, например, читая обычную сводку 

новостей, радиоведущий студенческого радио должен видоизменить текст до такой 

степени, чтобы в гулких коридорах университета занятые студенты и преподаватели 

обратили внимание на то, что звучит из приемников, вслушались и разобрались в значении.  

Разумеется, студент-ведущий должен обладать несколькими качествами, присущими 

профессиональному ведущему.  

http://strategy2050.kz/ru/
http://www.ozhegov.org/
http://slovardalja.net/
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Помимо этого обязательно: 

1. Быть в курсе последних молодежных трендов. 

2. Иметь постоянный доступ в интернет, в частности, в сообщества студенческих 

организаций, групп, юмористические и культурные сообщества в социальных сетях. 

3. Вести диалог со слушателями в интернете – так как желающих вести радио много, 

всегда нужно соответствовать имиджу студента-ведущего, знающего, чего именно хочет 

аудитория.  

4. Никогда не отступать от пунктов Кодекса чести студентов, придерживаться 

цензуры, поддерживать и продвигать ценности, пропагандируемые государством 

относительно молодежной политики. 

5. Всегда иметь несколько сценариев ведения эфира – так как во время учебного 

процесса многие из героев передач, коллег-студентов или гостей могут неожиданно не 

суметь совместить свою деятельность с выступлением на вашем радио. 

6. Уметь перевести монотонное интервью в интересное и продуктивное русло. 

7. Уметь координировать работу дикторов и коллег-ведущих. 

8. Уметь давать объективную оценку работе ВУЗа, деятельности на факультете и в 

студенческих организациях, и подавать это как хорошо проработанный аналитический 

материал. 

 

Кунафин Д., 

Факультет журналистики КазНУ, 

студент 3-курса 

Научный руководитель: ст. преп. Ложникова О.П. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В 

КАЗАХСТАНСКИХ СМИ 

 

В силу своих увлечений и интересов данная тема волнует меня уже давно. Листая 

страницы газет и журналов, просматривая выпуски новостей, удивляешься скудности 

материалов, касающихся музыкальных событий.  

        Это не пустые слова. В течение недели (5.04 – 13.04) я просматривал выпуски новостей 

на ведущих казахстанских телеканалах и скупал газеты такие как, «Мегаполис», «Время», 

«Вечерний Алматы», «Новое Поколение», «Караван», «Аргументы и Факты Казахстан». К 

сожалению, качество и количество информации оставляло желать лучшего. Некоторые 

новости, которые, по-моему мнению, заслуживают внимания, не упоминались вообще.  

Например: 10 апреля 2014 года состоялась церемония награждения и введение в Зал 

славы Рок-н-ролла группы KISS[1]. 25 апреля пройдет 93 года со дня рождения Эллы 

Фицджеральд [2] – великолепной исполнительницы джазовой музыки.  

Огромное количество дат и событий, из которых можно сделать качественный 

продукт для аудитории остаются незамеченными казахстанскими СМИ. В большинстве 

своем материалы, касающиеся музыки – PR-материалы. Это связано с тем, что на рынке 

отсутствуют специализированные СМИ. Также, немаловажным фактором является 

отсутствие спроса на эту информацию.  

Возьмем за пример США и журнал «RollingStone»[3], который также 

распространяется на территории России. Журнал отвечает всем требованиям качественного 

СМИ, подает актуальную информацию, присутствуют опросы и интервью. Он достаточно 

популярен из-за высокого спроса.  

Также стоит отметить слабую развитость музыкальной сцены в Казахстане. Если отбросить 

в сторону продукты массового потребления, т.н. поп-музыка, то останутся малозаметные 

музыкальные мероприятия.  
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Для того чтобы создавать качественную информацию о музыкальном мире нам 

необходимы:  

1) Спрос на эту информацию 

2) Специализированные СМИ наподобие «RollingStone» 

3) Развитая музыкальная сцена в Казахстане Что, несомненно, будет достигнуто в 

будущем. 

____________________ 

1) http://www.kp.ru/daily/26219.5/3102642/ 

2) http://ru.wikipedia.org/wiki/Фицджеральд,_Элла 

3) http://rollingstone.ru/articles/music/ 

 

Майлыбаева А., 

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 4-курса 

Научный руководитель: ст. преп. Ложникова О.П. 

 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Гонзо-журналистика появилась в 1970-м году после выхода статьи «Дебри в 

Кентукки: упадочно и порочно» Хантера Томпсона, основателя данного направления.Новая 

ветвь журналистики появилась совершенно случайно. Хантера Стоксона Томпсона по 

заданию редакции журнала Scanlan’s Monthly освещать конные скачки (дерби). И вместо 

того, чтобы писать о самих скачках, победителе и гонках, он расписывает людей, 

буйствующих на трибуне, свои трудности приобретения пресс-карты и стречей со своим 

странным партнером Ральфом Стедманом, рисовавшем карикатуры на его статью. Во всей 

этой суматохе и по состоянию нетрезвости, Хантер не успевает написать статью до 

стандарта и просто вырывает страницы со своего личного дневника, где он и расписывал 

все, что видел на дерби, что делал до начала гонок, своем времяпрепровождении до и после, 

и свое отношение к происходящему, и отправляет редактору. Редактор же решил ничего не 

исправлять в записях и напечатать как есть. То есть, саму гонзо-журналистику можно 

именовать смесью публицистики и личного дневника. 

Чтобы рассмотреть подробнее, что же включает в себя стиль гонзо-журналистики и 

на что он может быть похож, я решила отобразить схожие черты меж гонзо-журналистикой, 

непризнанной мировым сообществом как жанром журналистики, и жанрами традиционной 

журналистики. Под традиционной я подразумеваю непосредственно печатные СМИ – 

газеты и журналы, и новостные Интернет-порталы и Интернет-издания. 

       Для анализа  работ «доктора Гонзо» я взяла сборники его статей «Большая охота на 

акул» (1979 г./1991 г. – по разным источникам), «Поколение свиней» (1989 г.) и, конечно 

же, самую первую статью, от которой зародилось это направление – «Дерби в Кентукки: 

упадочно и порочно». 

      «Гонзо – журналистика – это направление в журналистике, для которого характерны 

следующие ключевые признаки: автор занимает центральное положение в структуре 

текста, выступает, как главный участник событий и единственный обозреватель, то есть, 

взгляд автора преподносится как единственно возможный. Преподношение факта или 

события крайне субъективно, наибольшее значение для идейной конструкции текста 

представляет не событие как таковое, а реакция автора на событие. Главной стилистической 

и лингвистической особенностью текста является крайняя эмоциональность. Это 

проявляется в использовании ярко эмоционально окрашенной лексики, а так же 

вопросительных и восклицательных конструкций, вне зависимости от жанра, в котором 

написан текст. Структура текста так же не имеет связи с жанром текста. Она нестабильна, 

непостоянна, фактически никак не регламентирована. Гонзо – это определённое 

http://www.kp.ru/daily/26219.5/3102642/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фицджеральд,_Элла
http://rollingstone.ru/articles/music/
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направление современной журналистики, главным отличием которой являются 

собственные переживания и умозаключения журналиста». 

         «Гонзо-журналистика (англ. Gonzo — рехнувшийся, чокнутый, поехавший) — 

направление в журналистике, представляющее собой глубоко субъективный стиль 

повествования, ведущегося от первого лица, в котором репортёр выступает в качестве 

непосредственного участника описываемых событий и использует свой личный опыт и 

эмоции для того, чтобы подчеркнуть основной смысл этих событий. Использование 

цитат, сарказма, юмора, преувеличения и даже ненормативной лексики также являются 

неотъемлемой чертой этого стиля.  

       Гонзо-журналистику можно назвать ответвлением новой журналистики, изобилующей  

литературными приемами – сценописательство, диалоги героев, точка зрения автора, 

образная конструкция, акцент на деталях и многие другие. 

1. Репортаж. 

     Жанр журналистики, дающий оперативное наглядное представление о событии через 

призму мировоззрения автора, его участника или очевидца.3 

     Это основа основ гонзо-журналистики – писать то, что видел, чувствовал, созерцал сам 

на месте происшествия, диалоги. И, тем не менее, кредо Томпсона звучало так: «Не события 

создают репортера, а репортер – события», что отражало саму сущность его журналистской 

работы – писать даже о том, где и самого события, казалось бы -  нет, но есть о чем 

порассуждать и о чем задуматься. Собственно, такой принцип имеют и аналитические 

жанры – проблемные статьи, ищущие темы в толках, разговорах, спорах, страхах населения, 

собираю точную информацию об этом у экспертов, анализируя и выдавая решение. В 

репортажном стиле гонзо-журналистики может и не быть решения проблемы, но быть 

критика. Но главное для гонзо-журналистики – писать правдиво о том, где сам был и 

участвовал. 

2. Рецензия. 

Аргументированный критический отзыв, чаще всего, о произведении литературы, 

искусства. 

Объединяет стиль гонзо с рецензией – критика. Но в гонзо-журналистике критика 

направлена на политику, а в рецензии – на искусство. 

3. Зарисовка. 

Обобщение фактов и описание обстановки. Короткий, живой и образный рассказ о своих 

впечатлениях. 

     4.Эссе. 

      Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.6 

Здесь, конечно, можно акцентировать внимание на впечатлениях журналиста, гонзо без 

этого не обходится. Субъективность – также основная черта гонзо-журналистики. 

5. Фельетон. 

      Объединяет в себе три начала: публицистическое (актуальность, злободневность, ярко 

выраженная оценочность), художественное (использование образных средств из арсенала 

художественной литературы) и сатирическое.7 

Все эти свойства присутствуют и в гонзо-журналистике. Сатира, юмор, каламбур, насмешка 

и даже издевка являются непременным атрибутом. Меж тем, вопреки распространенному 

мнению, в гонзо-журналистике юмор может обходиться и без мата, ругани и грубости. 

Таким образом, рассмотрев основные черты гонзо-журналистики на основе подобия 

отдельных черт с чертами других жанров журналистики, нежелание причисления стиля 

гонзо к жанрам журналистики остается неясным, поскольку, при разложении 

составляющих стиля, мы видим, что ничего выходящего за рамки нет, есть лишь 

объединение отдельных черт в единое. 
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Познакомившись поближе с характеристиками гонзо-журналистики, возникает 

вопрос, почему именно блоги являются проявлением гонзо в современном мире? 

Для начала сузим территориальный охват исследования – Казахстан. 

Как бы не развивалась демократия в нашей стране, вопрос свободы слова в прессе остается 

актуальным вот уже на протяжении всего 21 года суверенности.  

        Контролируемая пресса, а также консерватизм редакций в отношении объективности 

(она остается в приоритете в политических газетах и журналах) не позволяют расти гонзо-

журналистике в печати. Хоть и об объективности СМИ мнения до сих пор расходятся – что 

ее и вовсе нет, а все, что называют «объективной журналистикой» является мнением 

редакции или журналиста в частности, подавшего это словами экспертов. 

        Новостные Интернет-порталы и Интернет-издания придерживаются тех же принципов 

традиционных СМИ – объективность, безэмоциональность, сухая подача фактов. А также 

смягчение любой критики, подача ее в мягкой позиции, причиной этому является цензура 

в СМИ госорганами и заявления в суд по статье. Новый Закон о клевете только усугубляет 

ситуацию, поскольку при негативном отклике высшего чина и обвинения в клевете, 

заставляет журналиста выдать своего свидетеля, что претит Мировому журналистскому 

сообществу. Гонзо здесть не место. 

        Многие журналисты, которые не могут изъяснить свою точку зрения и негативную 

критику в прессе, создают свой блог, где и делятся своими мнениями, суждениями, 

впечатлениями. Блоги – место, где любой человек может отписываться новостями, 

репортажами и прочее, не придерживаясь объективности. После причисления блогов к 

СМИ кое-какая цензура стала иметь место быть, но, тем не менее, проконтролировать блоги 

труднее и ввести единые правила на дних сложно из-за их разнообразности. 

      Существуют различные виды блогов, которые выделяются в зависимости от 

определенных критериев – авторский состав, тематическая направленность, тип контента. 

Как проявление гонзо-журналистики, я беру блоги авторские о политике. 

      В Казахстане на сегодняшний день существует три крупные блог-платформы: 

Yourvision.kz, Horde.me, Gonzo.kz.Самой известной является Yourvision.kz, но блоги перед 

публикацией проходят модерацию (редактуру), что значит, что не любая запись может 

поститься в блог. Gonzo.kz – еще нераспространенно в широких кругах, имеет малую 

посещаемость и малое количество блоггеров. Но блог-платформа Horde.me, мне кажется, 

самой наилучшей для публикации постов в стиле гонзо, поскольку записи не проходят 

сильной модерации, блог-платформа только-только начала распространяться и набирает 

людей. 

Тем самым, на данном примере можно увидеть различия подачи информации с 

разных ролей (в центре материала - объект/ субъект) и разное проявление (объективность/ 

субъективность) и наблюдать за тем, как блоги позволяют автору прояснить ситуацию так, 

как он видит сам, со своей точки зрения – субъективно, что и является прерогативой гонзо-

журналистики. 

Итогом своей работы я хочу сказать, что на существование, ради той же объективности, 

может претендовать и субъективная журналистика. 

_________________________ 

1. Wikibooks.org 

2. Wikipedia.org 

3. Кройчик «Основы творческой деятельности журналиста» 

4. YoungJournal.ru 

5. Абдуллаева «Жанры в журналистике. Информационные и аналитические жанры» 

6. Литературный энциклопедический словарь 1987 г. 

7. Тертычный «Жанры периодической печати» 

8. Сборники статей Хантера Стоксона Томпсона «Большая охота на акул» (1979 г./1991 

г. – по разным источникам) и «Поколение свиней» (1989 г.). 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Казахстанское документальное кино сформировалось в советский период как часть 

большой кинематографической отрасли, имело централизованную административную 

систему управления. При этом в отличие от индустрии игрового кино и мультипликации 

документальная киноиндустрия сформировалась как структура общенационального 

масштаба. Цели и задачи, стоящие перед документальным кино, несли большую 

идеологическую нагрузку и формировались из государственной позиции: политическая 

агитация, пропаганда образа жизни и успехов, просвещения и т.д. [1]. 

В 1929 году в Алма-Ате создается производственное отделение Всероссийского 

треста "Востокфильм". Были построены лаборатория, монтажная, мультипликационная и 

цех по съемке надписей. Производственное отделение треста "Востокфильм", по мысли его 

организаторов, должно было стать базой для создания в дальнейшем киностудии в Алма-

Ате. 

Отделение самостоятельно выпустило несколько хроникальных киножурналов под 

общим названием "Последние известия". Хроникеры стремились показать повседневные 

события хозяйственной и культурной жизни Казахстана. Ими были сняты первомайские и 

октябрьские демонстрации трудящихся республик, пуск Карсакпайского завода, уборка 

урожая на полях первых сельскохозяйственных артелей, оживленная торговля на 

Куяндинской ярмарке, самоотверженный труд шахтеров Караганды и строителей 

Туркестано-Сибирской железной дороги, сооружение первых фабрик и заводов, клубов и 

школ, поисковые работы геологов в глухой степи, занятия в школах ликбеза и многие 

другие факты социалистической действительности. 

Были выпущены короткометражные документальные фильмы: "Кооперация в 

аулах", "Новая столица" (об Алма-Ате), "Годовщина КАССР", "Кзыл Аскер", "На джайляу" 

и два киноочерка о ходе строительства Турксиба. В этих документальных фильмах 

показаны коренные изменения, происшедшие в те годы в ауле. В очерке "Кооперация в 

аулах", например, повествуется о многочисленных новшествах в быту казахов. Фильм "На 

джайляу" посвящен деятельности передвижных красных юрт, этих проводников культуры 

в степи. События, показанные в них, сняты обычно общим планом почти с одной точки, и 

кадры склеены длинными, растянутыми кусками. И весьма редко встречаются крупные 

планы. Примитивен монтаж, основной принцип которого сводится лишь к простому 

соединению кадров в логической последовательности, без каких-либо попыток 

использовать богатые возможности для выражения определенных идейно-художественных 

позиций. 

Первый документальный фильм о Казахстане был снят в 1925 году. Назывался он 

"5-я годовщина КазАССР". Оператор Я. Толчан. В 1929 году вышли хроникальные фильмы-

очерки "Алма-Ата и ее окрестности", "Прибытие первого поезда в Алма-Ату", "На 

джайляу", "Школы ликбеза", "Кооперация в аулах", "Кзыл-аскер". В 1929 году на экраны 

выходит полнометражный фильм "Строительство Турксиба" (режиссер В.А. Тюрин), 

который стал значительным достижением в документальном кино. 

Если взять первую кинопродукцию в целом, то эти киножурналы и киноочерки с 

художественной точки зрения малоинтересны. Но многие кадры, помещенные в них и 
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снятые документально, сами по себе являются богатой исторической ценностью. Эти кадры 

были неоднократно использованы современными кинематографистами. 

Современное документальное кино видоизменилось: сейчас это не только хроника, 

но и интересная подача исторического, этнографического, музыкального, культурного 

наследия любой страны. Любой инвестор, желающий прийти в Казахстан, захочет узнать 

как можно больше о стране. И самой доступной и короткой формой презентации мог бы 

стать документальный фильм, который показывали бы и зарубежные телеканалы. 

Ситуация с документальным кинематографом в настоящий момент в Казахстане 

характеризуется рядом очевидных проблем, которые являются следствием существенного 

разрыва: при объективном росте потребительского спроса на документальное кино 

отсутствуют механизмы продвижения, происходит заполнение экранного пространства 

зарубежным предложением. Вследствие этого происходящего оттока казахстанских 

документалистов на более высокодоходные, но менее содержательные рынки 

(продвижение интересов разного рода частных заказов, в т. ч. зарубежных) и на 

телевидение, где пока наиболее востребованы жанры журналистских расследований и 

съемки репортажного характера, происходит "обмеление" как профессиональной 

корпорации документалистов, так и ослабление культурной функции неигрового кино. 

Налицо недостаток агентов формирования культурной политики средствами 

документального кино, недостаток четкости в вопросе о содержании новой идеологии, 

культурного образа, послания, осуществляемого в кино и через кино в Казахстане и мире. 

______________________________ 

1.Айнагулова К., Алимбаева К. Тенденции развития киноискусства Казахстана. - Алма-

Ата, 1990.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ СТУДЕНЧЕСКОГО РАДИО 

 

Тенденцией последнего времени стал рост числа студенческих радиостанций. 

Подобные радиостанции существуют во многих университетах. Студенческое радио, как 

правило, создается в университетах студенческим сообществом. Чаще всего студенческое 

радио организуется при кафедрах или факультетах журналистики, основная цель – 

подготовка радиожурналистов в интеграции науки и практики. В работе радиостанций и 

создании студенческих радиопрограмм могут принимать участие студенты других 

специальностей. Существуют другой тип студенческих радиостанций, организованных для 

самовыражения молодежи. Наиболее распространенное место вещания – корпуса вуза, а 

время - в большие перемены. 

 Вещание радиостудии КазНУ представляет собой двадцатиминутные 

информационно-музыкальные выпуски на двух языках. 

Каким должно быть идеальное студенческое радио? Познавательным, 

информационно-содержательным, что молодежи может показаться скучным, или же 

развлекательно-музыкальным, что будет несомненно привлекать внимание 

студентов…Мне кажется, лучший вариант - это микс. К слову, не так давно наша группа 

начала вести эфир на радио КазНУ и у нас получился как раз-таки микс. В эфире звучат 
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новости как мировые, так и университетские, а также музыка и познавательная программа 

«100 книг».  

 Это только начало. В дальнейшем будут разрабатываться еще программы. 

Подбирать рубрику для студенческого радио нужно очень тщательно. Это должен быть 

интересный проект, который заставит молодежь отвлечься от своих телефонов и планшетов 

во время перемены. Но, действовать надо не только ради интересов публики, если это 

касается университета. Слишком много «развлекаловки» - не серьезно для вуза. 

В качестве передачи предлагаю интерактив со студентами. Это может быть «стол заказов» 

где ведущий будет зачитывать поздравления и приветы студентам между факультетами. 

Также там ставится музыка на заказ (конечно, соответствующая для стен университета) и, 

возможны интервью с интересными личностями в КазНУ. 

Можно создать юмористический блок. Сначала зачитывать шутки с интернета, а в 

дальнейшем можно объявлять всевозможные конкурсы и зачитывать шутки, которые 

придумали сами студенты. Конечно, про саморазвитие молодежи забывать никак нельзя. 

Эфир нужно разнообразить чем-то увлекательным и познавательным в одно время. Пусть 

это будет история кинематографа, развития музыки, автобиография великих людей, день в 

истории, объявление новостей университета и реклама интересных лекций, вести которые 

проезжают зарубежные профессора… Главное все качественно и красиво преподать 

радиослушателю и относится к делу с трепетом. Только тогда студенческое радио начнут 

слушать все! 

 

Жапарова А., 

КазНУ им. аль-Фараби 

 

НАЗВАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ НА 3-Х ЯЗЫКАХ 

 

№ Название на русском 

языке 

Қазақша атауы Term names in English 

1 Авторский лист Авторлық парақ, авторлық 

табақ 

Author’s sheet 

 Единица объема текста и изобразительного материала, равная 40 000 печатных 

знаков прозаического текста с пробелами между словами, либо 3000 кв. см. 

площади изображения иллюстраций и оформительских элементов, либо 700 

стихотворным строкам. 

2 Алфавитизм  Алфавитизм, алфавитшілік Alphabetism 

 Алфавитизм (alphabetism) - некоторое преимущество, которое в рекламной 

коммуникации имеют фирмы с названиями, начинающимися с букв первой части 

алфавита. 

3 Атрибуция Атрибуция Attribution 

 Установление первоисточника информации, авторства. 

4 Аудитория Аудитория (тыңдаушылар) Audience 

 Понятие, которое трактуется по-разному в свете функционального значения. В 

медиаметрии этот термин подразумевает некое множество потенциальных 

потребителей медиапродукта, рассматриваемое в заданных границах. 

5 Баннер Баннер Banner 

 В компьютерном дизайне прямоугольное пространство, несущее некое рекламное 

сообщение. В наружной рекламе - транспарант, натянутый на высоте. 

6 Бестселлер Бестселлер (үлкен 

сұранысқа ие 

коммерциялық кітап) 

Bestseller 
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 Термин, чаще употребляемый на книжном рынке к изданию, пользующемуся 

повышенным спросом. В книжном маркетинге существуют различные критерии 

определения бестселлера. Например, в США книга считается таковой, если ее 

востребованный тираж приближается к цифре, составляющей 0,5-1% населения 

страны. 

7 Бит Бит (ақпараттың мөлшері 

мен жадтың көлемін өлшеу 

бірлігі) 

Bit (Basic indissoluble 

information unit) 

 Единица измерения информации, равная одному двоичному разряду. Отсюда и 

более крупные единицы - байты, мегабайты. 

8 Блек-аут Блек-аут Blackout 

 Одна из популярных разновидностей радиорекламы в форме динамичного диалога 

с элементами юмора. 

9 Бликфанг Бликфанг  Bleak Fang 

 Рекламный элемент, основной функцией которого является привлечение внимания. 

10 Блокбастер Блокбастер  Blockbuster  

 Блокбастер - а) кассовый кинофильм. б) рекламная компания, вызвавшая 

незаурядный сбыт товара; 

11 Бренд Бренд Brand 

 Популярный товарный знак, который обрел известность благодаря удачным 

маркетинговым процедурам. Brend image - графическая часть товарного знака. 

Brend name- текстовая часть товарного знака. 

12 Брифинг Баспасөз маслихаты, 

брифинг (ресми 

адамдардың бұқара 

аұпарат құралдары 

өкілдерімен кездесу, онда 

үкіметтің белгілі бір 

мәселелер бойынша 

ұстанымы, айқындамасы 

айтылады) 

Briefing  

 Встреча официальных лиц с представителями СМИ, на которой коротко излагается 

позиция по определенному вопросу. 

13 Верификация Верификация Verification 

 Проверка информации на достоверность, правдивость источников. 

14 Видеоньюсрелизы - Video, news release  

 Информационные сообщения для СМИ, записанные на кассетных носителях. 

15 Виртуальный Виртуалды, виртуалдық Virtual 

 Не существующий в реальности, имитация с помощью компьютеров. 

16 Гарнитура Гарнитура Set 

 Комплект шрифтов, имеющий общие графические признаки. Шрифты одной 

гарнитуры могут различаться по размеру (кеглю); по насыщенности (светлый, 

жирный, полужирный); по наклону (прямой, курсив). 

17 Гипертекст Гипермәтін Hypertext 

 Термин введен в 1974 году Теодором Нельсоном в его книге "Компьютер - машина 

снов" для описания электронных текстов, связанных с другими подобными 

текстами. Этот принцип чтения разрушал традиционную линейную схему. В 90-е 

годы "гипертекстовость" легла в основу WWW. С возникновением возможности 

манипулировать электронным текстом, звуком, изображением утвердился термин 

"гипермедиа". 



242 

 

18 Дайджест Дайджест (басқа 

басылымдардың негізгі 

материалдарын қысқарта 

көшіріп басатын мерзімді 

басылым) 

Digest 

  а) краткое изложение литературного произведения; б) периодическое издание, 

специализирующееся на перепечатке материалов из других изданий. 

19 Деза Жалған хабар Misinforming, misleading  

 Дезинформация (профжаргон). а) ложная информация, выброшенная на 

информационный рынок с отвлекающей целью; б) один из приемов, используемых 

с целью распространения порочащей информации о субъекте коммерческого или 

политического рынка. 

20 Джинса (профсленг) - Sponsored article 

 Заказная платная статья с прямой или косвенной рекламой. Этот термин возник в 

российских СМИ, в "знаменательном" 1993 году, на фоне острейшей 

внутриполитической конфронтации. 

21 Ди-джей, диск-жокей 

(DJ) 

Ди-джей, диск-жокей (DJ) DJ 

 Ведущий музыкальных программ, основная задача которого заключается в 

эмоциональной подаче новостной информации в соответствии с жанровыми 

особенностями (форматом) передачи. 

22 Диффамация Диффамация (біреуді 

масқаралайтын мәліметті 

баспаға жариялау) 

Defamation 

 Распространение через СМИ сведений, порочащих кого-либо. Синоним понятия 

"компромат". 

23 Желтая пресса Саржағал баспасөз, сары 

баспасөз (сенсациялық, 

көбіне тексерілмеген 

фактілерге құмар 

антипатриоттық, суайт 

баспасөз) 

Yellow Press 

 Термин возник в американской печати конца XIX века на фоне острой 

конкуренции между двумя медиамагнатами Джожефом Пулитцером и Уильямом 

Херстом. Непосредственным поводом к возникновению термина стала серия 

карикатур Р.Аутколта "Желтый малыш". Еще одним оттенком этого термина 

является синонимичное понятие "бульварная пресса". Существует несколько 

трактовок этих терминов, определяющих степень презрительности. 

24 Заголовок (хэдлайн) Тақырып, аты, басы Headline 

 В современной журналистской практике эти понятия обладают смысловыми 

оттенками. Это результат развития информационного рынка, специализации 

изданий по интересам и вкусам, борьбы за целевую аудиторию. Заголовок - короткая 

фраза, функциональный смысл которой заключается в отделении материалов друг 

от друга на полосе издания. Выразительный элемент текста. Хэдлайн - в буквальном 

переводе с английского "заглавная строка". Характеризуется более высокой 

степенью информационной насыщенности. Основная задача хэдлайна - выделить 

наиболее важные элементы текста, служить ориентиром читателю на газетной 

полосе. По мнению ряда специалистов, эта часть материала вместе с лидом может 

"тянуть" до 70 % общего смысла всей информации, содержащейся в тексте. Стиль 

хэдлайнов во многом определяет лицо издания. 
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25 Избирательные 

технологии 

Сайлау технологиялары Electoral technologies 

 Сфера политического маркетинга, подразумевающая использование различных 

приемов по созданию эффективно управляемого имиджа кандидатов. 

26 Имидж (image) Бедел, бедел-бейне; бейне; 

бет-бейне 

Image 

 Создание образа товара, услуги, коммерческого или политического фигуранта. 

Одна из основных функциональных задач рекламы и паблик рилейшнз. 

27 Инсайдер Инсайдер Insider 

 Журналист, имеющий доступ к закрытой информации. 

28 Кадроплан - Cadre plan 

 Режиссёрская экспликация, (Storyboarding) – визуализация режиссерского замысла 

перед реализацией проекта: эскизы, зарисовки, фото, видеоматериалы и пр. 

29 Клип Бейне клип (қайсыбір 

музыкалық нөмірді, 

эстрадалық өлеңді 

сүйемелдейтін 

қысқаметражды 

бейнефильм) 

Music video 

 Музыкальный видеосюжет с использованием динамичного монтажа. 

30 Клон (профжаргон) Клон Clon 

 От слова "клонирование". Тиражирование однородных элементов рекламной 

коммуникации.  

31 Колонцифра Бет саны (беттің рет 

санын көрсететін цифр) 

Folio 

 Цифра, обозначающая порядковый номер страницы. 

32 Компромат (компрометирующий 

материал) әшкерелейтін 

материалдар 

Compromising  

discrediting evidence 

 Публичное оглашение сведений, способных вызывать недоверие к кому-либо, 

порочащих его репутацию и подрывающих престиж и авторитет. Сбор и 

публикация информации о нарушениях должностным лицом правовых или 

морально-этических норм. 

33 Консалтинг (consulting) Ақыл-кеңес беру; ақылы 

кеңес беру; консалтинг 

(өнім өндірушілерге, 

сатушылар мен сатып 

алушыларға 

экономикалық 

шаруашылық және 

құқықтық мәселелер 

жөнінде ақыл-кеңес беру) 

Consulting 

 Деятельность специальных фирм по консультированию согласно отраслевому 

принципу в области коммерческих, финансовых, политических и прочих услуг, 

проведение исследований, измерений, прогнозирования, экспертиз. 

34 Контент-анализ Мазмұн-сараптама Content analysis 

 Метод выявления и оценки специфических характеристик текстов путем 

регистрации определенных единиц содержания, а также систематического замера 

частоты и объема упоминаний этих единиц в отдельных фрагментах текста. 

35 Контрреклама Қарсы жарнама Counteradvertisemen 

 Распространенное средство борьбы в сфере политического маркетинга. 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/
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36 Копирайт (copyright, ©) Авторлық құқық; копирайт 

(авторлық құқық, 

шаруашылық-құқықтық 

тәжірибеде дайындаушы 

фирма атауының не 

автор ататегінің алдына 

қойылатын © таңбасы) 

Copyright 

 Знак, который используется при массовом тиражировании печатной, кино, 

видеопродукции, а также в дизайне. Наличие этого знака указывает на то, что 

авторские права на данное изделие защищены и их нарушение преследуется в 

судебном порядке. 

37 Копираптер (проф. сленг) Копираптер Copywriter 

 Сотрудник рекламного агентства, в обязанности которого входит сочинение 

оригинальных рекламных текстов (слоганов). 

38 Корректурные знаки Корректура белгілері 

(корректураны 

түзеткенде қойылатын 

белгілер) 

Proof symbols 

 Условные знаки, которые указывают на характер требуемых исправлений при 

редакторской читке. 

39 Либерализм Либерализм 

(парламенттік 

құрылысты, саяси 

бостандықты және жеке 

кәсіпкерлікті 

жақтаушыларды 

біріктіретін саяси ағым) 

Liberalism 

 Одно из самых влиятельных общественно-политических течений, в центре 

внимания которого - понятие свободы человека от социально-политических форм 

контроля со стороны государства. Доктрина либерализма воплотилась в принципах 

свободного рынка, конкуренции. Политические принципы - плюрализм, 

парламентский демократизм, разделение властей, равенство перед законом. 

Развивается в сложном противоречии с другими идейно-политическими 

течениями, прежде всего консерватизмом 

40 Лид (мотто) - Lead motto 

 Первый абзац статьи, расположенный под заголовком (хэдлайном) и выделенный 

шрифтовыми средствами или пробелом от основного текста. Лид как бы 

продолжает функцию хэдлайна. Обычно набирается жирным шрифтом. Некоторые 

специалисты считают, что лид не должен превышать 50 слов. 

41 Лоббирование (lobbi - 

кулуары) 

Лоббилендіру (басқа 

тараптың атынан 

тиімді ресми шешім 

қабылдауға ықпал жасау 

ниетімен кез келген 

лауазымды адаммен 

байланыс жасау; 

қайсыбір мәселе бойынша 

ұстанымды тықпалау) 

Lobbyism 

 Термин, обозначающий совокупность действий частных и общественных 

организаций, воздействующих на принятие решений законодательной или 

исполнительной властью 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC/
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42 Логотип (logo, logotype) Логотип (жарнама 

берушінің тауар не фирма 

рәмізі ретінде 

пайдаланылатын және 

көбіне сауда маркасы 

болып табылатын 

атауының бірегей кескіні, 

фирманың толық не 

қысқарған атауы) 

Logotype 

 Визуальное (звуковое) выражение товарного знака, специально разработанное, 

оригинальное произведение. Базовый элемент фирменного стиля (графического 

комплекса).. 

43 Макет Макет; пішін; үлгі (бір 

нәрсенін кішірейтіп 

істелген үлгісі, кітап 

баспасында кітаптың 

алдын ала жасаған үлгісі) 

Model 

 Композиционная модель печатного носителя (книги, номера газеты, журнала, 

буклета). 

44 Макрейкеры 

(разгребатели грязи) 

Макрейкер Muckraker 

 Так в начале XX века в США стали именовать журналистов и публицистов, 

обличавших коррупцию в структурах государственной власти 

45 Манипулирование Айла-шарғы жасау Manipulation 

 Способы воздействия на поведение социальных групп и индивидов. 

Манипулятивные возможности СМИ, рекламы, ПР заключаются в способах 

интерпретации событий. Одним из критериев манипулирования является идея 

отделения фактов от мнений. Среди различных форм воздействия на массовое и 

индивидуальное сознание выделяют три основных - манипулирование, 

сотрудничество и принуждение. 

46 Маркетинг (marketing) Маркетинг Marketing 

 Работа с рынком ради осуществления обменов с целью удовлетворения 

человеческих нужд и потребностей. Система мероприятий по изучению рынка и 

воздействию на потребительский спрос 

47 Масс-медиа Бұқара ақпарат құралдары Mass Media 

 Печатные и электронные средства массовой информации. 

48 Медиатическая ловушка  Медиатациялық аба; жаба; 

қақпан; тор; тұзақ 

Soft trap 

 Манипулятивная техника постановки вопросов при проведении опросов 

общественного мнения. 

49 Менеджмент 

(management) 

Менеджмент (өндірістің 

тиімділігін арттыруға 

бағытталған басқару 

әдістерінің, құралдары 

мен түрлерінің 

жиынтығы) 

Management 

 Совокупность методов и форм управления. 

50 Ментальностъ (mentality) - Mentality 

 Совокупность этнокультурных, общественных навыков и духовных установок, 

стереотипов. 

51 Мониторинг Бақылау, мониторнг Monitoring 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BF%D1%96%D1%88%D1%96%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%AF%D0%BB%D0%B3%D1%96/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D0%BE%D1%80/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D1%82%D2%B1%D0%B7%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82/
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 Процесс отслеживания, анализа и оценки размещения рекламы в СМИ. 

52 Мотивация Уәж, уәждеме Motivation 

 Психологические предпосылки, обусловленные осознанными или неосознанными 

нуждами потребителей. 

53 Новость Жаңалық News 

 Оперативная информация: а) новость "жесткая" - краткое изложение сути 

произошедшего, строится, как правило, по принципу перевернутой пирамиды, где 

в самом начале выдается наиболее существенная информация, а затем 

второстепенная; б) новость "мягкая" - изложение сути события с элементами 

занимательности, интриги. 

54 Оригинал-макет Нақты, негізгі макет, 

пішін, үлгі 

Original model 

 В полиграфическом дизайне обозначает издательский окончательный вариант 

макета, который должен полностью соответствовать будущим экземплярам тиража 

печатного продукта. 

55 Паблисити (publicity) - Publicity 

 а) создание информационных поводов с целью увеличения известности и 

популярности в коммерческой, политической сфере; б) неличностное 

стимулирование спроса на товар; в) публичность, гласность, известность. 

56 Патернализм Патернализм Paternalism 

 Стратегия льготных и благотворительных мероприятий по отношению к занятым в 

фирме сотрудникам с целью закрепления кадрового состава. 

57 Пилотный номер 

(программа, копия) 

Сынама нөмір Tentative  number 

 Пробный выпуск печатного, телевизионного кинопродукта с целью привлечения 

инвесторов, рекламодателей, изучения реакции аудитории. 

58 Полоса Басылған бет; терілген бет Page 

 Страница печатного издания. 

59 Прайм-тайм Прайм-тайм (телехабар 

мен радиохабар 

таратудың көрермендер 

мен тыңдармандарды ең 

көп қызықтыратын 

кезеңі) 

Prime time 

 Время наибольшего охвата аудитории телеканалом или радиостанцией. 

60 Пресс-релиз Баспасөз хабарламасы 

(баспасөзде жариялау 

үшін таратылатын 

хабар) 

Press-release 

 Специальные бюллетени о фирме или товаре (услуге), основная цель которых - 

создание информационных поводов для СМИ; информационный текст об истории, 

структуре, внутрифирменных событиях, специфике деятельности фирмы, 

предназначенный для оповещения СМИ, потребителей. 

61 Провайдер Провайдер Provider 

 Наиболее часто этот термин используется применительно к фирмам-посредникам, 

обеспечивающим доступ к сетевым службам пользователей Интернета. 

62 Продюсер Продюсер Producer 

 Доверенное (или независимое) лицо кинокомпании, осуществляющее 

художественный и организационно-финансовый контроль за постановкой фильма. 

Часто именно продюсер является инициатором проекта, что предполагает наличие 

нюха на сценарные идеи. Иногда продюсер является режиссером-постановщиком 
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или сценаристом, или крупной звездой кино и шоу - бизнеса. Он берет на себя риск 

расходов на "девелопмент" - доработку сценария и является одним из основных 

инвесторов проекта. В зависимости от степени контроля делятся на главных, 

исполнительных, линейных и т. п. 

63 Рейтинг (rating) Рейтинг  Rating  

 Попытка экспертов упорядочить исследуемое явление по какому-либо признаку. 

Для каждого рейтинга должен быть четко прописан критерий рейтингования. 

64 Репутация Абырой-бедел; атақ; бедел 

(біреудің жетістіктері не 

кемшіліктері туралы 

қалыптасқан жалпы 

пікір) 

Reputation 

 Общественная оценка, одна из основных имиджевых характеристик, основанная на 

создании мнения о достоинствах или недостатках чего или кого-либо. 

65 Ток-шоу Ток шоу Talk show 

 Жанр радио- и телепередач, в основе которого динамичный диалог со зрителями 

или слушателями в прямом эфире. 

 

 

Пучкова Я.,  

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 3-курса 

 

САМЫЙ ВИДНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ 

 

Мне довелось закончить 11 классов школы, которая носила имя Ильяса 

Жансугурова. Каждый год в день смерти великого писателя проводили классные часы, 

концерты, встречи с детьми Ильяса. И для меня эта личность вроде бы уже известная, а всё 

равно осталась до конца не разгаданной. 

Ильяс Жансугуров был самый видный интернационалист. Он со жгучей 

заинтересованностью изучал большие и малые народы, писал о них, защищал, 

сочувствовал. И сочувствие это выражалось не на словах, а на деле. Ильяс занимал 

ответственную должность секретаря Союза писателей, здесь и доказывал свой 

интернационализм. Был честный, отзывчивы, добрый, человечный. За очень короткий срок 

он успел сделать такую глыбу труда и для своего народа. Он всегда горел желанием 

познакомить свой народ с мировой классикой. Ильяс переводит самые крупные 

произведения Пушкина, причём перевод не искажал смысл, а был очень близок к 

оригиналу. Отношение к своему народу у Ильяса было особое, трепетное и бережливое. Он, 

по своим целям и стремлениям был схож с Магжаном Жумабаевым и Мухтаром Ауэзовым, 

которые стремились говорить с народом на одном, просвещенном языке. И основное дело 

– литература, доказывали это. В короткие сроки Ильяс создаёт великую поэму «Кулагер», 

которая вечна. Я помню, как в школе нам читали ее самые щепетильные моменты, и мы 

боялись и переживали за Кулагера, мы были зрителями той скачки. Вот так умел писать 

Ильяс.  Его философское произведение «Кюйши» до сих пор скрывает в себе истинный 

смысл, а всевозможные переводы недостаточно близки к оригиналу.  

Но страшные 1937-1939 годы могли бесследно унести эти великие произведения. 

Ильяса коснулась чёрная машина репрессий. Он был другом и соратником Сакена 

Сейфуллина, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова и Магжана Жумабаева. И цели у них 

были одни, и работу вели общую, и смерть их пришла в одном и том же обличии. В 1937 

году Ильяса незаконно арестовывают по политическому обвинению. Кстати во время 

ареста произошел интересный случай. Когда пришли арестовывать Ильяса, его горячо 

любимая жена Фатима Габитова понимала, что видит мужа в последний раз. И она обязана 

http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B0%D1%82%D0%B0%D2%9B/
http://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/kk/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB/
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сохранить хотя бы память, в виде его произведений. Но люди НКВД переворачивали весь 

дом, изымали книги и рукописи. Тогда Фатима успела схватить свёртки бумаги с его 

произведениями, положила их на тюки, которые стояли в коридоре, и упала на них. Она с 

таким артистизмом начала рыдать, кричать, умалять. Слёзы бежали по ее щекам, дыхание 

было резкое и частое. Она лежала на тюках, прикрывая своим телом бумаги. Представители 

НКВД, видя истерику женщины, даже не стали к ней прикасаться. Ильяса забрали. Фатима 

Габитова осталась одна, но сердце ее до сих пор принадлежало Ильясу. Их любовь 

восхищала всё окружение друзей. Уважение и созидание были на первом месте. Все 

любовные произведения Ильяс посвящал своей Фатиме. Перед самым расстрелом Ильяса 

Фатима приходила  к нему на встречу с маленьким одеялом, в котором лежал их сын Булат. 

Эта была первая и последняя встреча отца и сына. Я видела Булата Ильясовича лично. Он 

каждый год приходил к нам в школу и рассказывал об отце, о его судьбе. И в его глазах 

всегда виднеется сожаление, что он не успел с ним поговорить, не успел запомнить его 

лицо. Но он пронёс через всю жизнь любовь к отцу.  

Можно сказать, что конечно, трепетные семейные отношения позволили сделать 

Фатиме такой смелый поступок. Но есть и другой случай. Он подтверждает то, как друзья 

и соратники относились к Ильясу. Его друг Сапаргали Бегалин, узнав, что Ильяса 

арестовали, решился на не менее отчаянный шаг. Бегалин сохранил номер газеты 

«Социалистик Казахстан», где была напечатана поэма «Кулагер». Эту газету Сапаргали 

Бегалин зашил в подушку. И 20 лет, перед сном, Сапаргали бережно убирал подушку, спал 

без нее, а утром обратно ставил. Обыски в доме Бегалина не давали результата. Как позже 

выяснится, рукописи поэмы «Кулагер» были безвозвратно утеряны при аресте. И 

единственный образец хранился в подушке.  

Вот такой был Ильяс Жансугуров. Сегодня его вспоминают светлыми словами и 

хорошим отношением. В моей школе есть действующий музей, где хранятся оригинальные 

письма Ильяса, его фотографии и личные вещи. Создателем музея является  Турдиева Раиса 

Малбагаровна - отличник просвещения КазССР, преподаватель русского языка и 

литературы гимназии № 130. Как сейчас помню, как она приглашала нас в музей, знакомила 

с Ильясом, читала его книги, выпускала свои. Да, это огромный труд хранить светлую 

память о человеке, который просто близок тебе по духу и вызывает простое человеческое 

уважение.  

 

Байзулина А., 

КазНУ им. аль-Фараби 

Научный руководитель: ст. преп. Нода Л.П. 

 

ФОРМЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ СМИ В НОВЕЙШИХ УСЛОВИЯХ 

 

    Сегодня мы запоминаем наше телевидение как скандальные ток-шоу, 

криминальные программы, печатные же издания запоминаются громкими, кричащими 

заголовками очередной катастрофы или стихийного бедствия. Намного лучше было бы если 

в памяти оставались познавательные программы, детские поучительные мультфильмы, 

запоминающиеся развлекательные ток-шоу. Мы наблюдаем картину того, как жестокость, 

насилие просто переполняют современные мультики, не говоря уже о фильмах. Есть 

опасность, что из наших детей подрастают потенциальные террористы. Сегодня 

практически во всех СМИ можно встретить информацию о  фактах  экстремизма, 

терроризма, убийств, суицида. Особое внимание хотелось бы уделить проблеме детских 

суицидов. В возрасте до 18 лет многие дети имеют неоформившуюся психику и легко 

поддаются давлению.  Как утверждают психологи,  на эмоциальный срыв ребёнка, может 

повлиять давольно много факторов. Поэтому  нельзя исключать того, что после очередного 

новостного выпуска, где говорилось о том, как  «Пятеро подростков под Новосибирском 
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совершили ритуальное самоубийство», дети с неустойчивой психикой могут  повторить. 

Проблема в том, что нет чёткого разделения между тем, что хорошо, а что нет.   

В условиях психологически неустойчивого двадцать первого века — с его 

экономическими потрясениями, противоречивыми моральными доктринами и 

социальными волнениями — тысячи и тысячи мужчин, женщин, подростков по-

человечески испытывают тревогу, волнение, страх, неуверенность и беспокойство. На фоне 

беспрецедентного научного прогресса и развития техники существует духовная косность и 

философский хаос. Влияет на такую тенденцию в обществе и играет одну из самых главных 

ролей информация, которую мы получаем. Поэтому очень важно следить за тем, что мы 

смотрим, читаем, слушаем. Действительно ли важные сведения  мы получаем каждый день, 

не наносит ли они вред нашему самосознанию. Ответы на эти вопросы довольно 

противоречивы. Сегодня практически все телевидение заполонили криминальные 

передачи, скандальные ток-шоу, экстренные выпуски. На мой взгляд, это связано с тем, что 

человечеству всегда будут интересно всё шокирующие, запретное, страшное. Современные 

СМИ вещают слишком много негатива. Об этом говорится уже не первый год. Хотелось бы 

прокомментировать слова премьер-министра Российской федерации по поводу 

современного телевещания: «Жизнь состоит не только из бандитских разборок, слава Богу. 

Наоборот, это обочина жизни, а телевидение, к сожалению, очень часто избыточное 

внимание на этом концентрируют, чтобы привлечь внимание телезрителей».  

Считаю, что форма подачи информации на телевидении соседней России и нашей 

страны схожи. Поэтому мы должны признать проблему, что показ криминала и скандала 

выгоден и для нашего телевещания. По словам Д. Медведева, российским телеканалам 

надо брать пример с тех стран, где телевидение более современное и показывает жизнь 

во всем многообразии, включая жизнь обычных людей: рабочих, инженеров, военных, тех, 

кто трудится на селе. "Об этом обязательно нужно снимать и кино, и документальные 

фильмы. Это не значит, что этого нет вообще, но, конечно, все это ушло на периферию", - 

считает он.  

Конечно, хотелось бы вернуть советский вариант мультфильмов и развлекательных 

программ, без всякого пафоса и негатива. Но  одним из плюсов телевидения и печатных 

СМИ сегодня является актуальность, злободневность тем. К сожалению, нам нужно 

признать, что нас окружает криминал, вечный страх перед действительностью. Сегодня 

практически во всех СМИ можно встретить информацию о  фактах  экстремизма, 

терроризма, убийств, суицида. Думаю,  это связано со многими факторами, такими как, 

инновационные технологии, дозволенностью интернета. Учитывая социальные, 

экономические, политические потрясения человечеству нужно решения своих проблем. 

Сейчас многие социальные нужды простого народа решаются благодаря таким передачам, 

как «Пусть говорят», «Наша правда». Думаю, эти передачи должны быть, но при этом они 

должны нести поучительный характер, воспитывать на примерах народ. Только  тогда  

показ криминала на телевидении станет эффективным.  

Средства массовой информации обладают невероятной силой воздействия на 

аудиторию. Порой наше мнение о какой-либо информации, факте, происшествии напрямую 

связано с тем, как преподносят это СМИ.   

 

 

 

 

 

  

 Абдимаева А., 

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 1-курса 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ КАЗАХСТАНА 

 

        Стремительная информатизация современного общества является закономерным 

следствием развития технологий. Общество сегодняшнего дня часто называют 

информационным (термин введен профессором Токийского технологического института 

Ю. Хаяши).На данный момент не составляет труда в считанные минуты, или даже секунды, 

узнать, что произошло на другом конце земного шара. Эту уникальную возможность дают 

нам информационные технологии. 

       Вся история технического прогресса от овладения огнем до открытия ядерной энергии 

- это история последовательного подчинения человеку все более могущественных сил 

природы. А что такое информационные технологии? Информационные технологии сегодня 

– это стремительно развивающиеся автоматизированные способы обработки информации. 

Для реализации которых используются компьютеры (в том числе). Информационные 

технологии теперь проникают и в те области деятельности человека, где раньше 

невозможно было участие машины. Скажем, в управление, иногда – в творческую 

деятельность.Определение сформировано из нескольких определений. Я думаю,это одно из 

наиболее понятных определений,т.к при поиске я прочитала более 30 определений, и к 

моему удивлению, все они разные: непонятные, «заумные», после чего я их сформировала 

в одно определение. Вернемся к теме. Весьма важным свойством информационной 

технологии является то, что для нее информация является не только продуктом, но и 

исходным сырьем. Более того, электронное моделирование реального мира, 

осуществляемое в компьютерах, требует обработки неизмеримо большего объема 

информации, чем содержит конечный результат. Чем совершеннее компьютер, тем 

адекватнее электронные модели и тем точнее наше предвидение естественного хода 

событий и последствий наших действий. Таким образом, электронное моделирование 

становится неотъемлемой частью интеллектуальной деятельности человечества,в 

частности в журналистике. 

Электронные СМИ в массовых спортивных коммуникациях (радио, телевидение, 

Интернет-СМИ) обладают набором собственных характеристик, особенностей. В системе 

региональных масс-медиа радио продолжает оставаться самым массовым и 

широкодоступным средством информирования различных слоев населения. Отсутствие 

специализированных спортивных радиостанций компенсируется большим количеством 

спортивных радиопрограмм, которые способны познакомить радиослушателя как с 

краткой, так и с более подробной информаций из мира спорта. Телевидение, являясь в 

настоящее время наиболее массовым СМИ, выступает одним из организующих и 

стабилизирующих факторов в развитии спортивной массовой коммуникации на 

региональном уровне. Тем не менее, спорт, занимая устойчивое положение на современном 

региональном телевизионном рынке, все еще остается недостаточно «раскрученной» 

темой. Местным телеканалам необходимо пересмотреть свою политику по отношению к 

нему и выработать такие концепции, которые делали бы спорт приоритетным тематическим 

направлением. В областях, где нет телепрограмм о спорте, может быть объединение 

нескольких телекомпаний с местными департаментами по спорту для создания совместного 

проекта о спортивной жизни всей межрегиональной общности. 

         Активно развиваются онлайн СМИ, успешно осваивающие в том числе и 

проблематику спорта. К основным группам сайтов относятся сайты, в которых отражены: 

деятельность спортивных организаций; особенности того или иного вида спорта; отдельные 

спортивные соревнования; а также персональные странички спортсменов; странички 

болельщиков. Значительную группу составляют сайты, непосредственно связанные со 

спортивной интернет-журналистикой. К ним относятся: спортивные порталы; спортивные 

интернет-СМИ; спортивные рубрики в интернет-изданиях, спортивные разделы на сайтах 

радиостанций, телекомпаний; онлайн-версии спортивных ТВ-каналов; спортивное 
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интернет-радио и интернет-телевидение; онлайн-трансляции спортивных состязаний; 

спортивные информационные интернет-агентства. 

         Бурно развивается спортивное Интернет-радио. Интернет-телевидение 

ограничивается пока трансляцией спортивных соревнований в режиме online, однако в 

скором будущем может выйти на создание собственных программ. 

Онлайн-трансляции спортивных состязаний - один из самых популярных видов спортивной 

информации в Интернете, дающий возможность аудитории проследить за спортивным 

соревнованием в режиме реального времени: собственные спортивные интернет-

трансляции и трансляции (прямые включения) спортивных соревнований на традиционных 

радиостанциях, имеющих вещание в Интернете. 

          Если говорить в целом об информационных агентствах в области массовых 

спортивных коммуникаций, то этот вид масс-медиа в настоящее время, так же как и 

спортивные СМИ в Интернете, находится на стадии становления. Очевидно, что данное 

направление достаточно перспективно, прогрессивно и позволяет информационным 

агентствам постоянно переходить на новые уровни в создании, представлении и 

распространении качественной спортивной информации. Стремительно развивающиеся 

Интернет (как сетевое СМИ) и информационные агентства способствуют развитию и 

поддержке динамического, устойчивого состояния информационной среды в системе 

массовых спортивных коммуникаций. 

       Сегодня информационные технологии в Казахстане все еще на стадии развития,как и 

спортивная журналистика в Казахстане, да что там журналистика, сам спорт. Я как будущий 

журналист смотрю на наше положение с болью. Ведь у нас есть все возможности для 

дальнейшего развития спортивной журналистики у нас в стране. Я считаю, что спортивная 

журналистика Казахстана, ее зарождение, развитие и текущее состояние - это зеркало 

страны и общества. Спорт всегда зависит от политики. Спортивные журналисты в стране в 

целом не осознают своей социальной миссии, серьезные проблемные статьи появляются 

крайне редко, а спортивная журналистика не ставит своей задачей формирования 

общественных ценностей. 

         В целом можно сделать такой вывод о состоянии спортивной журналистики в 

республике: пока Казахстан остается политизированным государством, на первом месте 

остро стоят политические и общественные проблемы и задачи. Пока в спортивной 

журналистике я не вижу серьезных перемен, спортивная журналистика продолжит 

развиваться, копируя другие стандарты, и во многом она будет зависеть от личного 

увлечения журналистами спортивной темой. Для развития спортивной тематики 

необходимо комплексное  развитие всей журналистики и общества, постановка проблем и 

формулировка задач по их решению с целью развития спортивной журналистики в стране. 

__________________________ 
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ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ СМИ КАЗАХСТАНА 

 

Типологизация средств массовой информации – процесс очень гибкий и наиболее 

подверженный субъективной трактовке, из-за которой между исследователями 

журналистики ведутся постоянные споры о том, в каком порядке располагать признаки и 

факторы типологизации, о степени важности каждого из них, о главенстве цели над 

ориентацией на определённую аудиторию и наоборот и о многом другом. Не существует 

более конкретного ориентира, чем личное мнение каждого журналиста или исследователя, 

а в столь непостоянном и всё время изменяющемся в зависимости от времени понятии, как 

типологизация, данный факт превращает любое её исследование в выражение собственной 

точки зрения (иногда являющейся квинтесенцией всех существующих, сведённых к некому 

консенсусу). 

Таким образом, данная работа не претендует даже на малую толику объективности, 

а лишь показывает один из возможных вариантов типологии печатных СМИ в 

действительности. 

Типология есть распределение по тем или иным характеристикам, которые в разные 

временные отрезки в разных регионах мира по-разному располагаются по степени 

значимости. В советское время главенствующую позицию занимала партийно-

политическая печать, а отраслевые, литературно-художественные, научно-популярные 

издания находились на втором плане, но уже в ходе перестройки политические издания 

потеряли свои позиции из-за бурно растущей информационно-коммерческой прессы и 

отраслевой печати быстро и прогрессивно развивающихся секторов рынка — 

компьютерного, строительного, нефтегазового, автомобильного и других. Это объясняется 

тем, что в журналистской сфере деятельности как нигде велика роль человеческого 

фактора, а он легко меняется вместе с различными обстоятельствами, которые в свою 

очередь меняются со временем. 

Смотря с позиции человека, живущего в нашем времени, в информационный век, 

когда оснащённость отдельного человека информацией считается одним из важнейших 

мерил человека в обществе, можно выделить как наиважнейший признак типологии средств 

массовой информации – психологические характеристики, то есть тип самого читателя: его 

возраст, пол, интересы, потребности, профессия и т.п., то есть велико значение 

специализированных на определённую тематику изданий.  

«В литературе прежних лет употреблялось наименование «общественно-

политическая пресса». Так, в соответствии с реальностью советского строя, 

акцентировалась главная задача преобладающей части изданий — служить инструментом 

проведения политики государства. Но, вообще говоря, выделять только политический 

аспект журналистской деятельности неправомерно, особенно сегодня, когда громко заявила 

о себе коммерческая, развлекательная, просветительская и прочая неполитизированная 

журналистика». [1] Так же стоит отметить журналы для женщин, вроде «Лиза» и «Бурда» 

и для мужчин, к примеру «Men's Health», газеты для детей и подростов «Дружные ребята», 

«Улан» и другие, для домохозяек и домолюбов «Домашний очаг. Казахастан» и другие 

специализированные, которые отражают одну, относительно стабильную благодаря чётким 

ограничениям, которыми руководствуется журналист, ипостась типологии современных 

средств массовой информации. Но её беда в том, что, по результатам исследований 

социума, большинство журналистов плохо знают аудиторию, для которой пишут (нередко 

даже в теме своей разбираются весьма поверхностно), и от этого качество материалов в 

изданиях, классифицированных по данному способу, довольно низкое. «Усредненный 

стиль материалов, безликость изданий и их похожесть друг на друга,»- вот краткая, 

неутешительная для журналистики и очень точная характеристика специализированных 

издания в массе.  

Вторая же ипостась, стоящая на одном уровне с первой, это разделение на прессу 

мнений и прессу новостей, по той причине, что, как уже говорилось ранее, мы живём в 
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информационном обществе, где информация уже считается своеобразной единицей 

исчисления, поэтому поставка информации первого типа, не переработанной в чьё-то 

мнение, зачастую бывает более предпочтительна, нежели предоставление уже чьего-то 

видения какой-либо информации. Так  в Англии тираж старейшей качественной газеты 

(пресса мнений) «The Times» составляет около 370 тыс. экз., а массовой (пресса новостей) 

«News of the World» — свыше 4,5 млн. Это случается из-за того что люди в наше время 

предпочитают быстро «глотать» информацию, «не жуя» от чего и появляются газеты вроде 

«Шанс» рекламно-информационной направленности: выжимка из произошедшего без 

всего лишнего (кроме рекламы). От этого пресса мнений остаётся гораздо менее 

востребованной, несмотря на то (а может быть и потому что) предлагает уже готовый 

вариант отношения к тому или иному явлению/событию.  

Некоторые считают трагедией то, что так называемая «бульварная пресса» более 

популярна, чем качественная, хотя «качественной прессе свойственны аналитичность в 

подходе к событиям, взвешенность оценок, спокойный тон публикаций и главное — 

надежность фактов и мнений».[2] Однако представители массовой прессы оценивают 

качество материала в первую очередь по степени его доступности, интересности и 

действенности: «массовики» - всегда лучшие психологи, чем «элита» (пресса мнений). 

Следующая типовая пара, стоящая по значению ниже предыдущих, основана в 

результате деления средств массовой информации на государственные и 

негосударственные. Это деление, несмотря на то, что стоит ниже, на самом деле зачастую 

определяет первые два, как серый кардинал, правя из-за трона. Любое государственное 

СМИ имеет в своей вещательной политике пункт: «укреплять позицию государства в 

обществе»[3], что, естественно, влияет и на специализацию, и на выбор аудитории, которую 

всё чаще пытаются обхватить полностью, несмотря на такие каналы, как «Балапан» и 

«Мәдениет» - они хоть и направлены на определённую аудиторию, но делаются с расчётом 

на то, что к теме будут приобщаться ранее не заинтересованные в ней группы зрителей, 

чего пытаются добиться при помощи социальной рекламы и иных часто используемых 

методов государства. 

«Л.Реснянская отмечает, что наиболее распространенным и актуальным является 

деление печатных изданий на универсальные и специализированные. 

Универсальные реализуют модель "для всех обо всем. Это издания, 

осуществляющие все базовые функции СМИ и охватывающие все сферы общественной 

жизни.  

Специализированные издания могут иметь модели: 

–"для всех не обо всем" (тематическая профилизация прессы -"Спорт-Экспресс", 

"СПИД-инфо", "Финансовая Россия"); 

–"не для всех не обо всем" (ограничение аудитории и тематики – профессионально-

отраслвые, женские, мужские, детские)»,-  Л.Реснянская отмечает, что наиболее 

распространенным является деление средств массовой информации на издания на 

универсальные и специализированные».  [4].Универсальные – обратная сторона 

специализированным, этакая выжимка из всего разложенная до настолько простого уровня, 

что любой читатель разберёт, о чём идёт речь. В литературе такую роль выполняет 

беллетристика, в журналистики же это называется «универсальная пресса». 

«Универсальные реализуют модель "для всех обо всем".Это издания, реализующие 

все базовые функции СМИ и охватывающие все сферы общественной жизни. 

Специализированные издания могут иметь модели: 

–"для всех не обо всем" (тематическая профилизация прессы -"Спорт-Экспресс", 

"СПИД-инфо", "Финансовая Россия"); 

–"не для всех не обо всем" (ограничение аудитории и тематики – профессионально-

отраслвые, женские, мужские, детские). 
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Помимо этого Л.Реснянская выделяет издания смешанного типа, объединяющие 

черты универсальных и специализированных: "обо всем для единомышленников" 

(партийные газеты - "Советская Россия", "Лимонка" и др.)» [4] 

Негосударственные средства массовой информации не стремятся объять всех и вся, 

потому что им не нужно заниматься пропагандой, и это даёт им некоторое преимущество, 

возможность предложить так называемую персонализацию, выбор программы, канала, 

компании на свой вкус всякому зрителю. Значительным же минусом является реклама, 

которая в государственных СМИ присутствует только по телевидению, но обходит 

стороной печать, радио и Интернет. 

Далее следует разделение по территории распространения продукта, которая может 

быть как размером с одну фирму (или ферму), так и охватывать весь земной шар, как 

«Times». Общенациональные, региональные, областные, городские и даже муниципальные 

средства массовой информации так же могут определять контингент читателей. 

Укреплению местной печати способствовал переход с вертикального на 

горизонтальный тип взаимоотношений, СМИ в рамках региона, то есть исчезла иерархия с 

официальным исчезновением диктата центра и появилось некое равенство, которое в 

дальнейшем дало почву для территориальных соревнованиях за аудиторию. 

«В условиях конкуренции симпатии аудитории заметно перераспределяются в 

пользу региональных СМИ, что в большей степени характерно для печати и в меньшей — 

для телевидения. Это связано и с более полным учетом их редакциями запросов населения, 

и с относительно невысокой ценой «домашних» изданий (ведь в структуре цены огромную 

долю занимает доставка периодики к читателю), и с дотациями и льготами, которые 

предусматривают для своей прессы областные бюджеты. Регионализация характерна и для 

радио» [5]. 

С одной стороны, конкуренция является стимулом к развитию, но с другой, 

практической стороны, «закрытая и открытая борьба изданий за читателя, за лидерство по 

тиражу в регионе, в основе которой лежит борьба за экономическое и финансовое 

выживание, нередко ведет к дешевой популярности, к удовлетворению невысоких запросов 

обывателя. На этой волне сочиняются «сенсационные» новости, за публикацией которых 

следует их опровержение, раздуваются слухи и т.д. Все это потом вырастает в проблему 

достоверности информации в СМИ и доверия к ним аудитории» [6]. 

Следующим по убыванию важности следует тираж. Очевидно, что чем он больше, 

то тем вероятнее, что его прочитает много людей, но если тираж мал, то у издания, журнала, 

например, будет выше качество, потому что расходуется меньше ресурсов. Больше работы 

можно и сил можно вложить в качество изображения, бумаги, в какие-то дополнительные 

бонусы вроде фарфоровых куколок, прилагающихся к каждому выпуску журнала «Куклы 

в народных костюмах», однако если у журнала с маленьким тиражом, который свободно 

продаётся в киосках определённого города (если журнал – городской или муниципальный), 

будет низкий и спроси и даже та сравнительно маленькая сумма, что была затрачена на его 

производство, не окупится, то он рискует закрыться.  

Далее идёт цель. По той причине, что основная цель журналистики уже намечена и 

ею является информирование читателя, то первоначально читателя информируют о том, о 

чём сам читатель хочет, и информирование о том, о чём бы хотел информировать редактор 

или учредитель средства массовой информации гораздо менее важно, чем всё 

вышеуказанное. Но московские исследователи отмечают: «На типологическую 

дифференциацию влияют не только разнообразные информационные, аналитические, 

организационные и другие функции печати как творческой деятельности. В эту обойму 

входят также и коммуникативные функции политики, экономики, науки, искусства, сфер 

образования, воспитания, практической деятельности. В современных условиях многие 

функции СМИ актуализируются, и эта тенденция будет продолжена в будущем». 

Перспективы перемен считаются очень высокими, поэтому и возможность того, что 

значимость типологических признаков относительно друг друга переменится, так же 
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возрастает, однако о глубокой субъективности и непостоянстве актуальности этой работы 

в связи с особенностями журналистской деятельности упоминалось уже в начале. 

Итак, типология современных средств массовой информации неустойчива по той 

причине, что в ней максимально задействованы не только люди, но и их интересы, 

коммуникации и взаимоотношения с другими людьми. Она изменяется с переменой 

начальства, настроения, состояния здоровья, вещательной политики, условиям труда и 

множеству других факторов, которые влияют на в теории положительные явления, 

привнося в них негативную сторону на практике. Проблема типологии современных (и не 

только) средств массовой информации заключается в человеке, так как журналистика 

полностью основана на коммуникации между людьми: в ней люди работают с людьми, а 

работу в свою очередь оценивают другие люди, не говоря уже об обратной связи. Проблема 

уходит к корням человеческой природы, к менталитету: первую следует контролировать, 

второй – корректировать в соответствии с законами плодотворного и взаимовыгодного 

сосуществования в социуме. Но проблема эта существует не только в типологии 

современных средств массовой информации, но и в любой другой деятельности, в которой 

имеют место быть контакты хотя бы между тремя людьми и в жизни в её коммуникативных 

проявлениях. Таким образом наладить ситуацию можно только на глобальном уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТИ КАЗАХСТАНА 

 

В настоящее время огромное психологическое влияние на сознание и формирование 

личности человека оказывают средства массовой информации Роль СМИ связана с их 

влиянием на различные этапы и стороны информационного процесса в обществе. Поток 

информации в современном мире настолько разнообразен и противоречив, что 

самостоятельно разобраться в нем не в состоянии ни отдельный человек, ни даже группа 

специалистов, поэтому сильное воздействие оказывают именно СМИ. Современные 

средства массовой коммуникации «принуждают» к повышенной индивидуальной 

ответственности, одновременно предоставляя человеку широкий выбор сценариев 

деятельности и поведения не только в медиапространстве, но и в других значимых сферах 

культуры и социума. Вследствие непрекращающегося потока растиражированных образов, 

человек оказывается погружённым в особую медийную реальность, воздействующую на 

его восприятие мира и мир. 

Как считает российский исследователь книжной культуры Михаил Вадимович 

Сеславинский, культура не может существовать сама по себе, в замкнутой среде. Культуре 

необходим, говоря рыночными понятиями, потребитель, то есть человек, ее 

воспринимающий на личностном уровне. Дмитрий Сергеевич Лихачев, говоря об 

объективных исторических закономерностях развития культуры, как раз указывал на 

http://its-journalist.ru/Articles/tipologiya_pechatnyh_smi.html
http://uchebnikfree.com/uchebniki-jurnalistika/tipologiya-sistema-smi-5058.html
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возрастание личностного начала и расширение социальной среды в ходе культурного 

развития. Подобные процессы не происходят сами по себе. Средства массовой информации 

— важнейший инструмент в деле приобщения населения к благам культурной 

цивилизации. Д. С. Лихачев писал, что если мы сохраним нашу культуру и все то, что 

способствует ее развитию, — библиотеки, архивы, школы, университеты, периодику, если 

сохраним неиспорченным наш богатейший язык, литературу, музыкальное образование, 

научные институты, тома, безусловно, будем занимать ведущее место на Севере Европы и 

Азии. Разумеется, задача сохранения культурного наследия — не магистральная задача для 

СМИ, это очевидно. Но она обязательно должна присутствовать в том широком спектре 

задач, которые выполняют сегодняшние средства массовой информации. И говоря о 

создании единого информационного пространства страны, нельзя отделять эту задачу от 

другой — создания единого культурного пространства. 

Глобальное медиапространство позволяет участникам коммуникации обмениваться 

информацией, участвовать в различных дискурсах при минимальных временных и других 

издержках. С другой стороны, новые средства массовой коммуникации представляют собой 

ресурс власти и контроля. Через утверждение повестки дня, фрейминг и другие механизмы 

формирования медиареальности интерпретация представленных в СМИ феноменов и 

событий может направляться в определённое русло. Таким образом, основной задачей 

данной работы является рассмотреть -стремительный рост влияния массмедиа на 

социокультурную реальность.  

Потому главный аспект научного анализа по указанной теме требует не только 

теоретического осмысления, но и показывает  развитие способности реципиентов к 

критическому анализу медиапродукции, в данной работе будут использованы 

аналитические и критические печатные материалы  ежедневного общественно 

политической издания – газеты  «Новое Поколение». 

Оценивая вклад средств массовой информации в  пропаганду достижений культуры, 

безусловно, необходимо отметить роль печатных СМИ. На сегодняшний день рынок 

средств массовой информации в Казахстане разнообразен. Разумеется, в казахстанском 

пространстве средств массовой информации собрано немало печатных издании, в которых 

есть разделы, посвященные культуре и искусству. Однако, чтобы полно раскрыть 

выбранную мной тему дипломной работы, мне хотелось бы прейти от «общего к частному» 

и рассмотреть вопросы достоинств и проблем освещения культурной тематики на примере 

общественно-политической газеты «Новое Поколение».  

В 2013 году газета отмечала  пятнадцать лет со дня образования  в мае 1998. Сегодня 

тираж газеты увеличился до 35 000 - 40 000 экземпляров. Республиканская газета «Новое 

Поколение» стоит на позициях конструктивной критики, дальнейшей демократизации 

общества. Аудиторию газеты составляют социальные, политически активные граждане 

Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и РФ от школьного до пенсионного возраста 

включительно.  

Издание «Новое поколение» ежедневная газета, потому как газета, которая выходит с 

периодичностью три раза в неделю (вторник, четверг, пятница) обретает статус 

еженедельной. НП – респектабельная газета, нацеленная на сегмент представителей 

истэблишмента и деловой политической элиты. Специализируется на серьезной 

аналитической информации в сфере политики, экономики, культуры, международных 

отношений и потребительсой деятельности. Имеет высокий рейтинг среди деловых 

изданий. 

Вторничная, Четверговая тетрадь газеты (8 страниц формата А2) затрагивает 

экономические, политические, социальные и культурные (живопись, театральное искусство 

и другие культурные пласты современного общества) аспекты жизни современного 

общества на просторах Казахстана и всего СНГ. Также полоса пятничной тетради газеты 

(12 страниц формата А2) посвящена музыке, книжному обзору, кино – рубрика 

кинопроектор (критические статьи, рецензии).  
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Помимо высокой оперативности газета известна как одно из лучших аналитических 

изданий Казахстана, использующих только достоверную и зачастую эксклюзивную 

информацию. Можно говорить о том, что «Новое поколение» — газета, отличная от многих 

печатных средств на отечественном медиа. Суть его деятельности можно определить одним 

словом — просветительство.  Таким образом, на основе широкого разнообразия 

просветительских, аналитических материалов, посвященных культуре, темой данной 

работы был выбран вопрос об изучении качества журналистских статей, их актуальности и 

значимости среди других СМИ и читательской аудитории. Значение этой работы является 

показать, что роль культуры, материалов на предложенную тему в СМИ необходима. Как 

известно, культура это важнейший аспект в повседневной жизни каждого человека, 

разнообразная в своем обличие она сопровождает нас везде, отражает наше отношение к 

миру и к самому себе. Большинство средств массовой информации – радио, телевидение, 

печать не существует без таких тематических материалов. Культура  это носитель и 

источник информации одновременно. Вследствие этого нам необходимы развлекательные 

и аналитические статьи, которые  дают нам оценку и анализ творческих событий в городе, 

стране, мире.  

 

 

     Мусаева А.,  

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 3-курса 

 

Декабрьские события 86 –го: перелистывая страницы тех лет 

 

    Я хочу затронуть тему декабрьских событий 1986 года.  Наверное, потому, что до 

сих пор желтоксан 86-го, оставляет за собой множество тайн. Просматривая материалы по 

данному событию, невольно приходишь в ужас, от кадров и статей. События начались 16-

18 декабря, когда казахская молодежь выступила против решения Генерального секретаря 

ЦК КПСС  М. С. Горбачёва о снятии с должности первого секретаря компартии Казахстана 

Динмухамеда Кунаева, и замене его на неизвестного в Казахстане Геннадия Колбина. Но 

эти события имели глубокие корни и многолетние предпосылки.  

    Первые волнения прошли сначала в Алмате, тогда в столице Казахской ССР, а позже 

в других городах и регионах Казахстана. Выступления начались с мирной демонстрации 16 

декабря, первые группы казахской молодёжи вышли на Новую площадь столицы с 

требованиями отмены назначения Колбина. Правительство в Москве передало дело МВД, 

для разгона митинга. В городе сразу была отключена телефонная связь, эти группы были 

разогнаны милицией (операция «Метель»). Были собраны отряды спецназа. Слухи о 

выступлении на площади мгновенно облетели весь город. Утром 17 декабря на площадь 

перед зданием ЦК вышли уже толпы молодёжи. Плакаты демонстрантов гласили «Требуем 

самоопределения!», «Каждому народу — свой лидер!», «Не быть 37-му!», «Положить конец 

великодержавному безумию!» Два дня шли митинги. На второй и третий день выступлений 

для поддержания порядка в городе стали использоваться рабочие дружины.  

    На мой взгляд, возмущения были вполне справедливыми, ведь человек, который 

никогда не сталкивался с простыми обычаями и традициями казахстанцев, не сможет в 

полной мере правильно и точно руководить Казахской ССР. Читая материалы, 

сталкиваешься с разными точками зрений. Но я не могу назвать выступления 

националистическими, и этому я нашла доказательства в словах первого заместителя 

председателя КГБ СССР Филиппа Бобкова - Все лозунги и плакаты призывали к отставке 

Колбина, требовали избрать вместо него казаха или хотя бы казахстанца, при этом 

назывались конкретные кандидаты, в числе них были и русские и представители других 

национальностей, для которых Казахстан являлся родиной. Я считаю, это было связанно с 

тем, что казахстанец лучше знал проблемы республики, устои, а так же традиции и мог 
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принимать решения правильные именно для Казахстана и казахстанцев. С высоты 

прошедших лет, можно сказать, что митинг был совершенно спонтанным и 

неорганизованным. Конечно, и демонстранты были в кой то мере не правы. При попытках 

диалога с руководителями республики они проявили по отношению к ним отсутствие 

политической культуры, нетерпимость, недопустимое неуважение, вплоть до оскорблений 

и хулиганских выходок. Партэлита во всем обвинила Кунаева, после чего начались гонения 

на его окружение. Я не верю, что Динмухамед Ахмедович как-то причастен к организации 

беспорядков.  Как пишет один из экспертов, "Архивы не доступны обществу. Все еще живо 

то, корнями уходящее в советскую эпоху, что не позволяет рассказать всю правду о 

Желтоксане, кровавом декабре 1986 года". По его мнению, эти трагические события, 

получившие название "Желтоксан"  несомненно, оказали большое влияние на самосознание 

казахского народа. По словам экспертов, массовое выступление казахской молодежи, 

продолжавшееся двое суток, было разогнано силами внутренних войск, ОМОНа и 

советской армии, причем немалая часть их тех, кто подавлял протест были специально 

привезены с провинциальных областей РСФСР, что обеспечило безжалостность к 

протестующим. Как вспоминает казахский писатель Абиш Кекильбаев, первыми в атаку на 

протестующих с щитами, дубинками, саперными лопатами пошли курсанты 

погранучилища КГБ СССР. Были применены водометы. Началось настоящее побоище с 

разгромом зданий, сожженными автомобилями. По его словам, молодых парней, а также и 

девушек избивали железными прутьями, лопатами, дубинками. Некоторые  были 

задержаны и вывезены за город, где их раздевали, избивали и выбрасывали прямо в мороз 

на снег, так же, известны случаи, что митингующих обливали холодной водой. 

Пострадавшие и девушки, и парни, если оставались живы, становились инвалидами, не 

могли иметь детей. После самих событий участники мятежа были осуждены по самым 

жестким статьям и наказаны, в том числе и смертной казнью.                 

     Всем известен Кайрат РЫскулбеков, который за участие в митинге был осуждён по 

высшей мере наказания — смертная казнь, которая затем заменена двадцатью годами 

лишения свободы. На него повесили убийство дружинника Савицкого. Кайрата должны 

были отправить в Свердловск, но первоначальный маршрут  был изменен и он погиб при 

загадочных обстоятельствах в камере № 21 семипалатинской тюрьмы. По официальной 

версии, Рыскулбеков повесился на майке сокамерника. За день до этого к нему в камеру 

поместили Леонида Власенко, на чьей майке и повесился Кайрат. Но в августе 1992 года  

Леонид признался, в редакцию семипалатинской газеты «Иртыш» пришло письмо от соседа 

Кайрата по камере Л. К. Власенко, в котором он признался в убийстве Кайрата 

Рыскулбекова (орфография и пунктуация сохранены):   

     “В данное время я нахожусь в тюрьме, недавно прочитал немецкое издание автора 

Эмиля Кремера «Открытые глаза» и поверив в Бога и правду, у меня появилась нужда в 

необходимой правдивой публикации о естественной смерти Кайрата Рыскулбекова 

виновником которого являюсь я. Я находясь в одной камере с Кайратом Рыскулбековым в 

Семипалатинской тюрьме, повешал его по заданию органов внутренних дел. В 

подробностях я хочу рассказать корреспонденту вашей газеты «Иртыш», чтобы очиститься 

от мерзости, которую я совершил. В данное время я нахожусь в Семипалатинской тюрьме, 

так как администрация тюрьмы не желает этой огласки в печати за свои тёмные 

(сатанические) дела, где замешаны системы МВД, к которой она относится”.  

В этом же году посмертно был полностью реабилитирован, а в 1996 году указом 

президента Казахстана ему было посмертно присвоено звание «Халық Қаһарманы» 

(Народный Герой). 

     По официальным данным погибло 2-3 человека, около 1700 человек получили черепно-

мозговые травмы, 900 человек подвергнуты к административным мерам наказания (аресты, 

штрафы), предупреждены 1400 человек, уволены с работы 319, отчислены из учебных 

заведений 309 студентов. Но согласно многократно подтвержденным неофициальным 



259 

 

данным, число погибших могло доходить до двух сотен. А также появились массовые 

захоронения за городом.  

    Казахстан провозгласил независимость 16 декабря 1991 года, ровно через пять лет 

после Желтоксана. Многие документы, касающиеся декабрьских событий, хранятся в 

архивах Москвы и Алма-Аты и ещё не опубликованы. И возможно нам все таки удастся 

докопаться до правды.   

______________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EA%E0%E1%F0%FC%F1%EA%E8%E5_%F1%EE%

E1%FB%F2%E8%FF_%E2_%C0%EB%EC%E0-%C0%F2%E5  

http://www.bestreferat.ru/referat-164625.html 

http://www.fergananews.com/articles/7210 

http://my.mail.ru/mail/katagan.arm/video/92/149.html 

http://yandex.kz/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80

%D1%8C%201986&where=all&filmId=ch2FIovzUXI 

 

 

Тунгушбаева А.,  

КазНУ им. аль-Фараби 

Научный руководитель: ст.преп. Нода Л.П. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА КАЗАХСТАНСКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 

 

Сегодня иметь под рукой выход в интернет – жизненная необходимость. Ты первый, 

если ты первый обладаешь информацией, и это правило актуально не только для 

журналистов, но и для простых людей. Глобальная сеть имеет огромное количество сайтов, 

хостингов и т.д. Если современный человек ищет информацию, то первое к чему он 

обратится – это интернет, поэтому всё, что имеется в бескрайних просторах Сети должно 

быть достоверно и доступно. В Казахстане отечественными сайтами в сутки пользуются 

около 35 миллионов раз. Сервис интернет-статистики zero.kz приводит рейтинг всех 

зарегистрировавшихся сайтов. Согласно ему: 

На первом месте – kolesa.kz 

На втором – nur.kz 

На третьем – zakon.kz 

Это самые популярные сайты на просторе «казнета». Два из трех – новостные сайты. 

Практически все СМИ нашей страны пользуются интернет СМИ. Так, например, 

tengrinews.kz является одним из источников всех событий в стране и мире для телеканалов 

и печатных изданий. 

Быть журналистом интернет СМИ это значит быть в постоянном курсе всей 

информации и всех событий, которые происходят на текущую минуту. Из этого исходит 

одно из самых главных критериев – оперативность. Оперативность – это тот фактор, из-за 

которого интернет будет всегда популярен, ведь здесь каждую минуту обновляются данные 

и в любой момент можно посмотреть нужную новость, чего не сделаешь на ТВ или радио.  

Однако оперативность и скорость порождает некоторые проблемы, такие как мелкие 

грамматические и стилистические ошибки. Даже на таких сайтах как BBC или Euronews, то 

и дело нарываешься на опечатки.  

Интересуясь, чем-либо мы пользуемся поисковиком, который дает нам ряд сайтов с 

информацией, и мы выбираем тот, который больше привлек. В погоне за посетителями 

многие интернет-издания забывают об этике и могут давать такие заголовки, от которых 

буквально волосы могут встать дыбом. Всем нам известен своими скандальными темами 

телеканал НТВ. Официальный сайт канала является не менее скандальным и, заманивая 

зрителя, дает безнравственные, а порой, и обидные заголовки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EA%E0%E1%F0%FC%F1%EA%E8%E5_%F1%EE%E1%FB%F2%E8%FF_%E2_%C0%EB%EC%E0-%C0%F2%E5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%EA%E0%E1%F0%FC%F1%EA%E8%E5_%F1%EE%E1%FB%F2%E8%FF_%E2_%C0%EB%EC%E0-%C0%F2%E5
http://www.bestreferat.ru/referat-164625.html
http://www.fergananews.com/articles/7210
http://my.mail.ru/mail/katagan.arm/video/92/149.html
http://yandex.kz/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%201986&where=all&filmId=ch2FIovzUXI
http://yandex.kz/video/search?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%201986&where=all&filmId=ch2FIovzUXI
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Еще одним критерием сайтов является их контент, которые заполняют журналисты. 

Если tengrinews.kz дают практически всё подряд, то сайт nur.kz старается избегать 

скандалов, подобно телеканалу Хабар. Так же контент может определятся только видео- 

или только аудио-публикациями. Например, сайт lenta.kz ориентируется только на видео, а 

radiotochka.kz на аудиозаписях.  

Отдельную нишу в интернет СМИ стоит отдать социальным сетям и блог-

платформам. Каждый журналист должен быть активен в социальных сетях, так как 

огромное количество информации оперативно передается именно в соцсетях. Среди 

корреспондентов и редакторов очень популярен twetter.com. Это что-то вроде огромной 

записной книжки, в которой можно черкануть информацию, мол, смотрите все, я в курсе 

этого события раньше вас. Большинство «простых смертных» создают аккаунт в twetter и 

подписываются на каналы СМИ, чтобы быть в курсе происходящего.  

Настало перейти к наболевшему – свободе слова. Не смотря на громкие слова о 

наличии свободы, все мы понимаем, что ее попросту нет. И даже в таком большом мире, 

как интернет – не на всех сайтах есть та самая свобода слова. И когда рядовому человеку 

или журналисту хочется высказаться, на помощь приходят блоги. В Казахстане самой 

популярной блог-платформой является yvision.kz. Здесь собираются все те, кому есть что 

сказать, будь это про папу-Нурсултана или рецепт овсяной каши. Блоггинг – это как 

отдушина и для творческого журналиста. Ведь в газете или на ТВ не всегда есть 

возможность творить, а вывести свой плод трудов хочется на всеобщее обозрение.  

Мы проводим очень много времени в Сети, но, к сожалению, только треть 

пользователей казнета посещают отечественные интернет-ресурсы. Это вызвано тем, что 

казахстанские сайты недостаточно привлекательны и доработаны. И это вина журналистов. 

Сегодняшняя интернет-журналистика – это не отдельная отрасль, а приложение к другим 

видам СМИ. Люди, которые заполняют интернет контент, они пишут тексты подобно 

газетным. Но ведь в интернете главное точность, краткость и оперативность. Так же у 

наших СМИ слабо развита работа в социальных сетях, а это очень важный сегмент развития 

интернет-ресурса.  

 

 

Утеева Д. 

Студентка КазНУ им. аль-Фараби 

Научный руководитель: ст.преп. Нода Л.П. 

 

ПЕЧАТЬ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ.  А БУДЕТ ЛИ ЗАВТРА? 

 

 Сегодня бытует такое заблуждение, что в скором будущем мы откажемся от 

печатных версий газет и журналов и окончательно будем отслеживать все новости только 

в сети. В корне не согласна с этой версией развития печати в будущем. Уверена, что впереди 

печатные СМИ ждут большие изменения, но на рынке они останутся.  

 Во-первых, претерпит изменения реклама. Так как она является «кормом» 

газетчиков, реклама станет более привлекательной для рекламодателей. Потому что 

рекламные места должны быть особенными, и еще они должны, действительно, отличаться, 

показывать и подтверждать свое преимущество перед интернет-изданиями. Возможно, на 

полосах реклама будет предоставлена в виде небольших электронных пластинок, которая 

будет постоянно видоизменяться. Однако это нововведение будет касаться только 

маркетинговой части издания.  

         Что мы будем видеть, смотря на газетную или журнальную страницу? Это будет 

обычное печатное издание формата А2/А3 со статичными публикациями и иллюстрациями 

в нем, а рекламная часть этих изданий на полосах будет постоянно в движении. Это 

поспособствует привлечению большего количество рекламодателей, а также внимание и 

интерес читателей.  
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 Во-вторых, это 3D-иллюстрации, публикации. Читая газеты или журналы, теперь вы 

сможете воспользоваться своим смартфоном и «рассмотреть проблему» в трехмерном 

измерении. Газеты и журналы в этом случае смогут помочь полностью прочувствовать 

ситуацию и даже создадут «ощущение» вашего присутствия в эпицентре события. Однако 

3D страницы газет и журналов будут делом абсолютно ненавязчивым. Если хотите 

побывать на фестивале, который прошел вчера или оказаться очевидцем жестокого 

убийства – газета или журнал предоставят вам такие возможности. Не хотите – можете 

просто читать газету в обычном режиме, не пользуясь своим смартфоном. 

 В итоге, считаю, что печатные версии газет и журналов не умрут. Я привела примеры 

трансформации печатных изданий, и думаю, что в век новых технологий мы сможем 

синтезировать печать с электроникой. От этого газеты, журналы станут более 

читабельными, интересными. Несмотря на то, что нельзя отставать от мира современности 

и идти в ногу со временем, считаю, что компьютеризироваться полностью – не самое 

лучшее наследие, которые мы можем оставить. Безусловно, интернет-издания – это 

постоянные ежеминутные обновления, бесконечный поток информации, мобильность, 

оперативность. Но несмотря на это, я считаю, что сохранять в себе человеческие чувства и 

качества, а не быть компьютеризированным роботом – важно. Важно чувствовать запах 

страниц, слышать их шелест. Именно поэтому  считаю, что печатные издания немного 

видоизменятся в целях своей рентабельности на рынке.   

 

 

 

 

             Шугатаева Л.,  

Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 3-курса 

 

ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ В ХОЛОДНОМ ДЕКАБРЕ 86-ГО 

 

 Много информации о событиях декабря 1986-го года можно найти в разных СМИ. А 

в этом материале я напишу об этих событиях от своего лица, от студентки 3-го курса, и 

можно сказать, почти что ровесницы большей половины демонстрантов декабрьских 

событий, в которых наша молодежь громко о себе заявила, но к большому несчастью, 

многих среди себя и потеряла.  

Подумать только, молодежь, среди которой находились даже учащиеся средней 

школы, столкнулась с такой жестокой расправой. А ведь в ее помыслах было защитить свой 

народ, бороться за свободу своего народа, показать в лице себя единство духа своего 

народа. Несколько тысяч студентов, молодых рабочих, которые с боевым духом 

направлялись на площадь, могли ли ожидать, что тысячи из них не вернутся обратно? Ни 

один из них даже и не думал брать с собой оружие для самозащиты. Все, что они взяли с 

собой – это вера в себя не в одиночку, а в поддержке всего народа. Задаваясь вопросом, 

знали ли они, что тысячам из них обратной дороги в дом, в семью не увидеть, даже сегодня, 

спустя двадцать восемь лет, внутри все дрожит, а причина тому осознание, что среди 

невозвращенцев могли оказаться наши родители, наши родственники, находившиеся в тот 

знаменательный день календаря там, на площади Алматы…  

Декабрьские события – выступления казахской молодежи,  ставшие одним из первых 

массовых митингов в СССР.  История Казахстана знает около двухсот восстаний и 

выступлений против господства царизма и большевизма.  А декабрьские события, как 

отмечено выше, были значительными в этой более чем двухвековой борьбе казахского 

народа за свою независимость. Отмечая тот факт, что истинные цели и стремления 

демонстрантов в разных СМИ были в те годы скрыты, а стремления их названы идеями 
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«национализма», а также скрытые ожесточенные меры по отношению к участникам 

событий, и даже по отношению к тем, кто был даже не связан с этими событиями, стоит 

признать важность восстановления и изучения отдельных моментов сложной ситуации, 

возникшей в декабре 1986 года. А изучение это дает понять, насколько же было сильным и 

решительным молодое поколение того времени и насколько же бездушными оказались те, 

кто «сверху», жестоко растоптав их веру и светлые побуждения. Вот слова Н.Назарбаева о 

молодых участниках декабрьских событий: «Декабрькие события 1986 года показали, 

насколько выросло национальное самосознание казахской молодежи... Молодежь перед 

всем миром доказала, что национальная гордость, присущая каждому народу, не может 

дальше терпеть любое проявление насилия». 

Митинг нес в себе мирные побуждения, о чем свидетельствуют лозунги 

демонстрантов, а также отсутствие всякого рода предметов боевого предназначения. В 

руках молодежи демонстрации были лозунги: «Мы хотим сами управлять собою», 

«Каждому народу – свои вожди», «Не надо повторения 1937 года», транспаранты с 

надписями «Да здравствует Казахстан!», «мы требуем независимой политики», «Нет 

диктатуре Москвы!», «Да здравствует дружба народов». Рабочая и студенческая молодежь 

стремились к независимости, равенству, уважению прав народа. Вековая мечта казахского 

народа находила отражение в лозунгах молодежи, в их решительном духе. Но что 

получилось в итоге и чем все обернулось для восставшего народа? Их заталкивали за 

шиворот в машины, девушек тащили за волосы, а забрав в отдаленные от города места, 

заставляли часами сидеть на льду, дабы они не имели в будущем возможности стать 

матерями… Многие не вернулись с площади Алматы домой, а те, кто вернулись, были 

жестоко избиты и ранены… 

В демонстрациях участвовали более тридцати тысяч рабочих и студентов, к тому же 

более половины из них являлись молодыми рабочими, а остальные студенты вузов и 

учащиеся средних школ. Средний возраст участников составлял 25 лет. Выше была 

отмечена причина начала стихийных восстаний, но в официальных сообщениях 

республиканских СМИ были скрыты истинные причины и масштабы декабрьских событий. 

В них говорилось, что 17-18 декабря около 2-3 тысяч молодых людей, подстрекаемых 

националистическими идеями, вышли на улицы Алматы. Действия этих молодых людей 

были оценены как политическая незрелость и националистические выпадки.   

Декабрьские события – это был первый звонок, своего рода детонатор, который в 

последствии привел к событиям в Тбилиси, Прибалтийским событиям. Это все было после 

1986-го года, это все было после нашего восстания. Люди почувствовали, что можно 

протестовать, можно бороться, - это показало нашу молодежь. Участники декабрьских 

событий 1986-го года своим бесстрашием, отважностью привили своему народу силу духа 

и смелость отстаивать свои права… И декабрьские события также заложили основу на пути 

к обретению народу Казахстана своей независимости.   

 

1. Хроникальные кадры декабрьского события 1986-го года 

http://kiwi.kz/watch/pq3d0m5ruohq/ 

2. http://www.sarap.kz/index.php/ru/news/188-dekabrskoe-vosstanie-1986-goda-

predvestnik-nezavisimosti-kazakhstana.html 

 

 

Омарова А., 

Факультет журналистики КазНУ 

 

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ КАЗАХСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

http://www.sarap.kz/index.php/ru/news/188-dekabrskoe-vosstanie-1986-goda-predvestnik-nezavisimosti-kazakhstana.html
http://www.sarap.kz/index.php/ru/news/188-dekabrskoe-vosstanie-1986-goda-predvestnik-nezavisimosti-kazakhstana.html
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 В истории казахского народа есть множество выдающихся деятель, писателей 

именно 20 века, которые оставили  будущему  поколению богатую литературную историю. 

Несмотря на тогдашнее правительство , на аресты, запреты, гонения, а возможно даже 

платой за свою жизнь, они продолжали писать , говорить о том, что было запрещено.  Ахмет 

Байтурсынов, Миржакип Дулатов, Жусипбек Аймауытов, Магжан Жумабаев, Мухтар 

Ауэзов  и многие другие личности, которые остались в  памяти не только казахского народа 

, но и всего мира. Эти люди подверглись репрессиям и преследованием , но не смотря на 

это они продолжали отстаивать свою позицию.  В свет выходили множество таких газет 

таких , как «Казах» (1913 г.) основателем этой газеты был один из лидеров партии «Алаш» 

Миржакып Дулатов,  «Жас Алаш» (1921 г.) у  истоков этой газеты стоял яркий молодой 

юноша Гани Муратбаев , проживший всего 20 лет, но успевший оставить след в казахской 

печати, газета «Серке» ( «Лидер» 1905 г.). В 1911 году выходят два более заметных издания: 

газета «Қазақстан», которую основал Шахингирей Букеев  и журнал «Айқап», за которым 

стоял общественный деятель Жиханша Сейдалин. И многие другие газеты , которые 

повлияли на общественно политическую жизнь в колониальный период Казахстана. Но все 

эти газеты были закрыты под гнетом царского правительства.   

  Лидеры партии «Алаш» Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов,  Миржакип 

Дулатов за свою идею, за национально - освободительное движение Казахстана 

пожертвовали своими жизнями. «Алаш» — движение казахской демократии, 

провозгласившее создание национальной партии в июле 1917 года. В декабре того же года 

алашевцы создали орган управления казахской автономией — Алаш-Орду, став 

союзниками антисоветских правительств России, просуществовавший до 1920 года. 

Бывшие члены ликвидированной Алаш-Орды получили амнистию и вошли в состав 

советских исполнительных органов. В конце 1920—1930-х годов репрессированы. В этом 

плане история движения «Алаш» — одна из самых ярких и волнующих страниц нашего 

прошлого. Столь пристальное внимание современников к событиям и персонажам 

национальной истории начала прошлого века вполне оправданно.  

Один из крупнейших казахских писателей Мухтар Омарханович Ауезов, который 

также оставил богатое сокровище в сундук нашего народа. В 1918 году Мухтар Ауэзов и 

Жусупбек Аймауытов издавали в Семипалатинске журнал «Абай», который после выхода 

двенадцатого номера был закрыт по идеологическим мотивам. С 1 декабря 1919 года в 

Семипалатинске окончательно установилась Советская власть. В 1919 году Мухтар Ауэзов 

вступил в партию большевиков и продвинулся впоследствии по партийной линии до 

должности председателя Семипалатинского губисполкома и секретаря КазЦИКа в 

Оренбурге ,одновременно пробуя силы в драматургии и журналистике. Осенью 1922 года 

за «нарушение партдисциплины» и «проявления национализма» Ауэзов был исключён из 

партии большевиков, в которой состоял три с половиной года. Позже Мухтар Ауезов 

начинает работать над книгой «Путь Абая» ,который имеет триумфальный успех. В 1954 

году в Москве он завершил тетралогию «Путь Абая», вошёл в состав редколлегий журналов 

«Иностранная литература» и «Дружба народов», выступил с докладом о творчестве Абая 

на торжественном собрании в Колонном зале Дома Союзов и триумфально вернулся в 

Алма-Ату, где был восстановлен во всех должностях. В Алмате и по сей день стоит дом- 

музей имени Мухтара Ауезова, который пропитан историей , и  присутствием одного из 

великих писателей.  

 Люди чести , люди отваги , которые знали на, что они идут, не оступившиеся от 

своих идей и душой болевший за свободу своего народа, останутся в наших сердцах. Через 

много столетий, наряду с новыми технологиями и развитием нашего уже суверенного 

Казахстана , главное то, чтобы мы не забывали о нашей истории и передавали ее из 

поколения в поколения, как некую бесценную реликвию. Ведь беден тот народ, который не 

чтит историю своего народа, традиции , и сказание мудрецов. Мы должны пронести все это 

с гордостью и честью,  ведь не зря эти такие великие  люди жертвовали собой , своей семьей 

и именем ради нас, ради того , чтобы мы жили в независимом государстве.  



264 

 

Динмухаме́д Ахме́дович — советский государственный и общественный деятель, 

Первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР. Вложивший также немалый вклад в нашу 

страну.  За семь лет экономический потенциал Казахстана удвоился, а промышленность 

дала продукции больше, чем за все годы со дня образования Казахстана. За досрочное 

выполнение плана были награждены орденами Ленина: Балхашский и Джезказганский 

горно-металлургические комбинаты, орденами Трудового Красного знамени: Соколовско-

Сарбайский горно-обогатительный комбинат, Актюбинский химический комбинат, 

Карагандинский завод синтетического каучука, Иртышуголь, Карагандинский 

мясокомбинат. Съезд КПК отметил, что улучшилось материальное благосостояние 

трудящихся. В 1965 году по сравнению с 1958 годом средняя зарплата увеличилась на 28%. 

В 1965 году получили новые квартиры 450 тысяч человек. Казахстан стал важнейшей базой 

по производству технических культур: сахарной свеклы, хлопка, табака. 

«Поднимаясь на трибуну, представлял мысленным взором всю республику ‒ 

высокоразвитую, экономически мощную, обустроенную, с возрожденной культурой и 

традициями ‒ и понимал, что миллионы добросовестных тружеников Казахстана видят эти 

перемены и разделяют мои чувства. Я думал: мы, ветераны труда и партии, пережили много 

радостей и невзгод. Но вам, молодые, мы передаем сильную и цветущую республику. 

Берегите ее, и пусть она будет еще краше и могущественнее...» 

Из книги Д.А. Кунаева «О моем времени». Алма-Ата, 1992 г. 

Вот и мы поколение 21 века, должны стремиться  и идти вперед , только к лучшему. 

Каждый из нас должен верить в голубое небо  и яркое солнце над нашей страной. Верить в 

процветающий и мирный Казахстан и при этом стремиться к тому, чтобы стать еще лучше. 

И никогда, никогда не забывать об истории! 

 

 

Умбетбаева Ж., 
Факультет журналистики КазНУ, 

студентка 4-курса 

Научный руководитель: к.ф.н. Мусинова А.А. 

 

ПРИЧИНЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ 

 

Как известно, в Казахстане работают множество телеканалов любого формата, 

поэтому государству нет смысла расходовать бюджетные средства на продвижение 

неэффективного и невостребованного телевидения.  

В ночь с 17 на 18 марта 2014г. произошло знаковое событие - в информационном 

поле Казахстана прекратил свою работу телеканал «Ел арна». Вместо него на этой частоте 

начал работу, пожалуй, самый перспективный казахстанский телепроект круглосуточный 

информационный канал «24.KZ». 

Почему так произошло? В этом решении нет никакой политической подоплеки. 

Удручающие экономические показатели: низкие рейтинги,  низкая востребованность 

у рекламодателей. По этой причине этот телеканал собирает всего 300 млн. тенге в год. При 

этом средний рейтинг смотрибельности телеканала удручающе мал  0,4%. То есть, лишь 4 

из 100 телезрителей, участвующих в исследовании, смотрели телеканал регулярно. Да 

и доля охвата населения страны в среднем составляла всего 3%. Хотя из бюджета на 

содержание канала выделялись довольно серьезные средства. Так, в 2014 году 

финансирование составило порядка 2,1 млрд. тенге [1]. 

Очевидно, государство не должно расходовать бюджетные средства на проект, 

который не только не окупается, но, так и не смог завоевать себе достойное место 

под солнцем зрительского интереса. 
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В октябре 2013 года Президент страны дал поручение правительству поддерживать 

только те телеканалы, которые пользуются спросом благодаря своему качественному 

контенту. А телеканал «Ел арна» объективно не попадет в эту категорию  у него контент  - 

более 50 % приобретенный, переведенный с других языков. Своего качественного контента  

канал выпускал недостаточно, хотя прошло уже достаточно времени со дня начала его 

работы. 

Лучше всего свое мнение высказали сами зрители, голосуя кнопками на пультах 

своих телевизоров. С января по декабрь 2013 года этот телеканал не поднимался выше 9-го 

места среди 9-ти республиканских каналов, вещающих на эфирной частоте («Хабар», 

«Казахстан», «КТК», «Астана», «Евразия», «НТК», «7 канал», «31 канал» и «Ел Арна»).  

Стоит отметить, что если среди казахоязычного населения рейтинги телеканалов 

«Хабар» и «Казахстан» были выше, то  есть, «Ел арна» не преуспел и здесь. 

В настоящее время гуманитарно-познавательная миссия телеканала «Ел Арна» 

возложена на новый канал «Білім және Мәдениет». 

«Білім және Мәдениет» - культурно-образовательный телеканал в Казахстане. 

Входит в АО Агентство «Хабар». Изначально канал вещал под названием «Білім», но в 

результате с объединением с каналом «Мәдениет» стал носить название «Білім и 

Мәдениет». Вещание начал в январе 2014 года из медиацентра «Қазмедиаорталығы» в 

Астане. Вещание ведется на казахском и русском. 

Телеканал рассчитан на развитие человеческих ресурсов населения, на повышение 

уровня образования и культуры молодого поколения. Особенность канала: транслируются 

лекции казахстанских и мировых ученых, научно-популярные программы, познавательные 

документальные сериалы, программы о всех ступенях образования и культуры. 

Также в эфире присутствуют художественные фильмы из «Золотого фонда» 

отечественного и зарубежного кино, призванные помочь в изучении классической 

литературы, истории страны и мира. 

Немного предыстории. В сентябре 2011 года в Казахстане появился новый телеканал 

– «Мәдениет». Это казахстанский аналог российской «Культуры» - вся программа канала 

посвящена классической литературе, музыке и театру. Сетка вещания нового канала – 16 

часов в сутки. 

О том, что в Казахстане откроется канал, посвященный культуре, Президент 

Н.А.Назарбаев объявил в мае 2011года на четвертом Всемирном курултае казахов. Львиная 

доля эфира – 80% всех программ «Мәдениет»  выходят на государственном языке, причём 

абсолютно все программы казахстанского производства. К моменту запуска канала к эфиру 

были готовы 18 оригинальных проектов. Это передачи об истории казахской литературы, 

отечественного театра и кино, грандиозный документальный проект – пятисерийный 

фильм «Абай». Кроме того, - телеверсии отечественных и мировых драматических 

и оперных постановок,  авторские программы. Ведущий одной из них - известный 

искусствовед Юрий Аравин, певица Карина Абдуллина и др. 

Флюра Мусина, продюсер телеканала «Мәдениет»: «Сетка канала «Мәдениет» 

сверстана так, что направления искусства, все сферы культуры, здесь и классическая 

музыка, и народная музыка, и программы, которые посвящены встречам с известными 

людьми нашей культуры. Здесь и развлекательные программы, игры интеллектуальные для 

молодежи» [2]. 

В результате объединения телеканалов «Білім» и «Мәдениет» вещание последнего 

прекращено. Канал «Білім» в обновленном формате уже начал вещание. 

Напомним, президент Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании 

правительства в октябре 2013г. подверг критике содержание ряда государственных 

телеканалов. В частности, он отметил контент телеканалов «Білім» и «Мәдениет», по его 

мнению, это два похожих друг на друга телеканала. 

«Решение об объединении телеканалов «Білім» и «Мәдениет» уже принято. Да, 

действительно, рейтинги этих телеканалов невысокие. При этом следует учесть их целевую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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аудиторию», - сообщил министр культуры и информации Мухтар Кул-Мухаммед 11 ноября 

2013г. на брифинге в СЦК. При этом министр добавил, что после объединения будут 

сохранены лучшие телепроекты. 

Новый телеканал функционирует в структуре агентства «Хабар». Причина объеди-

нения - невысокие рейтинги этих телеканалов. «При этом нужно учитывать их целевую 

аудиторию. Рейтинги подобных каналов и в других странах тоже оставляет желать лучше-

го. На то есть специфическая особенность таких каналов. Однако их просветительская ра-

бота населению необходима, поэтому мы их и объединяем, но при этом сохраняем все по-

любившиеся программы», - сказал министр [3]. 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ: АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ 

 

 На протяжении 20 лет выдвигались логические обоснованные аргументы в пользу 

идеи Евразийского Союза. Но надо иметь виду, что всякое новое не всегда воспринималось 

всеми в одинаковой степени. Сказанное в полной мере относится и к идеи Евразийского 

Союза. Одни ее поддерживают, другие воздерживаются, третьи - резко выступают против. 

И это вполне естественно. 

 Однако, все по порядку. Прежде всего, хотелось бы заметить, что противники идеи 

Евразийского Союза взяли себе не скромное право о том, что они, якобы, представляют в 

целом общественное мнение республики. То есть, что именно они представляют в целом 

общественное мнение. Это не скромно. Они являются частью общественного мнения.  

     Президент РК  Н.А. Назарбаев, как создатель идеи Евразийского Союза, с первых дней 

говорил, что эта идея может зарядить, но и встретить противоположное мнение оппозицию 

некоторой части общества. Выдвигая идею Евразийского Союза, он ее убедительно 

аргументировал, противники идеи Евразийского Союза, прежде всего, утверждают, что 

Союз - это восстановление бывшей Российской империи или Советского Союза. Является 

ли это их собственным мнением или было подсказано из-за рубежа, не в этом суть. Хотелось 

бы заметить, что бывший госсекретарь США Хилари Клинтон как-то сказала, что 

Евразийский Союз это - экономическое восстановление Советского Союза. Никто не 

замечал или не хотел заметить, что Н.Назарбаев, во многих своих выступлениях отвергал 

этот глупость. Он говорил, что и Российская империя и Советский Союз ушли в прошлое, 

в историю и возврата им не будет и не может быть. На самом деле, какие политические 

силы выступают за восстановление прошлого? Поколение, которое выросло в условиях 

периода Советского Союза, постепенно сходит со сцены, на его смену выходит новое 

поколение, которое собственно, не знает, что такое Советский Союз. Они знают о нем по 

учебнику истории. В истории были случаи восстановления прежнего строя, но они всегда 

плохо кончались. Взять, например, политическую историю Франции, где одна революция  

ни извергла реставрированную монархию бурбонов, другая ни извергла реставрированную 

империю Наполеона, и окончательно установила Республиканский строй.  

 Евразийский Союз - это союз государств Евразии, полностью сохраняющий свой 

политический суверенитет, но делегирующий часть своего экономического суверенитета, 

http://www.ktk.kz/
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создаваемым наднациональным органам, для координации своих действий во 

внешнеэкономической и военно-политической сферах. По мнению оппонентов идеи 

Евразийского Союза (ЕАС) создаваемые наднациональные органы, могут грубо нарушать 

хрупкий национальный суверенитет государств-членов Союза. 

 Из истории Европейского Союза можно видеть, что на заре Европейской 

интеграции, председатель Европейской комиссии того времени, профессор Фанштейн 

пытался командовать над правительствами государств-членов ЕС, но  из этого ничего не 

вышло. По настоянию президента Франции Шарль де Голля, профессор был снят с этого 

поста и все пошло по нормальному руслу. 

 Президенты Казахстана, России и Беларуси, формирующие Евразийский Союз 

достаточно авторитетны, если не сказать больше, что бы над ними,  кто-то командовал.  

 Первый председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Хрестиенко 

точно знает свои полномочия, за пределы которого он ни в коем случае не может и не 

должен выходить и никто ему этого не позволит.  

 Евразийская экономическая комиссия принимает свое решение на основе полного 

консенсуса, если одна из трех стран с этим не согласна, то решение не принимается. Из 

всего этого можно заключить, что политический суверенитет государств-членов ЕЭС за 20 

с лишним лет независимого существования молодых государств значительно укрепился и 

остается незыблемым. И по словам Н.Назарбаева, если та или иная страна-член ЕЭС 

почувствует нарушение своего суверенитета, она немедленно выйдет из этой структуры. 

Можно добавить, для того, что у председателя Евразийской экономической комиссии 

являющимся исполнительным органом Евразийского союза, нет ни экономических, ни 

финансовых, не военных чинов, с помощью которых он мог бы оказывать давление на 

государства ЕЭС. Экономическая интеграция государств несомненно со временем поставит 

вопрос о единой валюте. Это логично. Президент Н.Назарбаев, об этом говорил 

неоднократно. Он даже конкретно предлагает назвать единую валюту Евразийского союза 

или алтыном, или евразом. Но дело не в названиях, дело в сроках введения этой самой 

единой валюты Евразийской интеграции. В Европе потребовалось на это более 40 лет. 

Следуя примеру Европы, Евразия в этом деле не будет спешить. Но нельзя рассматривать 

медленное введение единой евразийской валюты, как недостаток Евразийской интеграции. 

Нет сомнения в том, что со временем единая евразийская валюта будет в ведена и, 

возможно, в более короткие сроки, чем в Европе. Нет сомнения в том, что Европа была и 

остается инициатором интеграции народов и стран. Но она встала на путь интеграции не во 

второй половине прошлого столетия, а в начале XIX века. Ей потребовалось более ста лет, 

чтобы убедить европейские народы о необходимости интегрироваться. И здесь, 

необходимым и главным фактором убеждения, было желание избежать войны в Европе. 

Экономический фактор интеграции играл вторичную роль. И в течении 10-летия 

обрабатывались умы европейцев о необходимости европейской интеграции. В Евразии сам 

термин интеграции казался нечто новым, он не употреблялся. Но фактически процесс 

интеграции имел место и на этой огромной территории. Вот почему мы говорим об 

историческом факторе Евразии, имея в виду многовековые совместные проживания 

народов Евразии. 

 Многовековое совместное проживание на огромной Евразийской территории и есть 

тот исторический фактор, который вызывает Евразийскую интеграцию. Делает ее 

необходимой. Станет ли экономика Казахстана и Беларуси более уязвимой перед 

экономикой России в процессе Евразийской интеграции? Конечно, экономика Казахстана 

и Беларусь значительно слабее, чем экономика России. Но все познается в сравнении. 

Экономика Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Польши значительно слабее, 

чем экономика Франции и Германии. Но, несмотря на это, эти страны почему-то рвались в 

состав Европейского Союза; или экономика Мексики, сто раз слабее экономики США и 

Канады. Но почему-то Мексика, согласилась стать членом НАФТА. Значит есть какие-то 
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преимущества в экономической интеграции. Ясно одно, что если бы не было интереса, то и 

не было бы желания участвовать, быть членом интеграционного процесса. 

 Президент Н.Назарбаев говорил, что Евразийская интеграция открывает широкую 

дорогу для казахстанской продукции от Бреста до Владивостока. На Европейском рынке и 

Казахстану и Беларусь со своей продукции там делать нечего.  

 Образование Европейского Союза не приветствуется Западом, и это понятно. Запад 

всегда скептически относился к восточным странам, рассматривая их, как сырьевой 

придаток Европы, и как рынок сбыта своей индустриальной продукции. Запад всегда был и 

остается приверженцем своей традиционной концепции евроцентризма. Европа, это мол 

центр мира, все другие регионы земного шара, это придатки. Но мир, не стоит на месте. 

Сейчас центр перемещается на Восток, в район Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 

который со временем будет оказывать сильное влияние на мировое развитие. 

 В наше время, можно сказать, что интеграция народов и стран стала веянием 

современной эпохи.  

 Существуют, как было много раз сказано, факторы, оказывающие сильное влияние 

на интеграционный процесс. Эти факторы могут иметь, как общий, так и региональный 

характер. Среди региональных факторов может иметь место и такой, который носит 

название - личностный фактор. Личностный фактор, может быть или инициатором или 

тормозом интеграции. Например, Президент Н.Назарбаев недавно в своем интервью прямо 

сказал, что он является инициатором Евразийской интеграции.  

 Создание Евразийского Союза - это огромный вклад в дело мира и процветания 

народов. Если, это не видно сейчас, тем не менее, будет видно позже. Все, что сближает и 

объединяет народы мира - гениально. Евразийский Союз, будет именно таковым. 

Евразийская интеграция имеет две формы: экономическую и военно-политическую. О 

первой форме говорится сейчас очень много, о второй форме говорится очень мало. 

Евразийская военно-политическая интеграция выступает в виде ОДКБ. В Европе военно-

политическая интеграция выступает в виде НАТО. И НАТО и ОДКБ выступает как продукт 

интеграции. НАТО - продукт европейской интеграции, ОДКБ - продукт Евразийской 

интеграции. Они имеет разные возрасты. НАТО имеет более 60-ти лет, а ОДКБ не многим 

более 20-лет. Оба имеют оборонительный характер. Но НАТО имеет сильный 

биологический аппарат, чего, видимо, нет у ОДКБ. Это позволяет НАТО иметь очень 

сильное влияние на общественность, что увы не может сделать ОДКБ. Но вот, что 

интересно, у НАТО есть члены, которые не являются членами Европейского Союза. 

Например, Норвегия. Также, как и у ОДКБ есть члены, которые не являются пока еще 

членами Евразийского Союза. Например, Таджикистан. Еще один любопытный фактор, у 

НАТО есть страна, которая входит, то выходит из этой военной структуры, это Франция. 

Также как и у ОДКБ есть страна, которая входит, то выходит из нее, это Узбекистан. Можно 

видеть разницу между ними в их военной доктрине. Военная доктрина ОДКБ говорит о 

необходимости обороны, только Евразийской территории и не выходить за ее пределами. 

Военная доктрина НАТО позволяет ликвидировать любую опасность для Европы, в любой 

точке земного шара. Например, в Афганистане. Как было сказано, НАТО имеет солидный 

возраст, но тем не менее и до сих пор в Европе раздаются голоса о целесообразности 

существования этой военной структуры. И в Евразии раздаются голоса о возможности 

ОДКБ. Но как бы там не было, целью укрепления Евразийского Союза - будет его 

оборонительная структура. И это логично. Таковы аргументы, направленные или 

выступающие против идеи Евразийского союза. Они очень слабы. И не удерживают 

критики. Но критикуя идею Евразийского Союза, авторы ничего не предлагают, тогда 

получается, что это просто голая критика. В таком случае, на нее не стоит обращать 

серьезного внимания. Критики идеи Евразийского Союза не идут в ногу со временем, а 

наше время отличается от прежних времен тем, что во всем мире развиваются региональные 

интеграции, которые, в свою очередь, развивают процесс глобализации.  
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PECULIARITIES OF JOURNALIST’S PERSONALITY 

 

Activity success and luck of PR specialist, its effectiveness in considerable amount is 

connected with this factor, will the mutual understanding be reached between entities of 

professional activity, Public Relations Specialist and Mass Media representatives.  While 

establishing of professional interaction it is essential to take into consideration psychological 

singularity, proper and intrinsic to the representative of certain professions. Phenomena of 

professional personality type, vocational adjustment, professional deformation or deformity are 

written in the Labor Psychology.  

Vocational adjustment is a structure of psychological and psycho physiological 

particularity of personality, necessary for potency and   effectiveness of professional activity.  

Vocational adjustment is formatted in the labor process in the presence of high motivation, 

creative work of activity subject. On the other hand, definite personality individuality, ability, 

competence and capacity are based in the very profession choice. When professionalism increases 

in the structure and elicit of vocational adjustment, some objectively needful and indispensable 

constituent are becoming to dominate, leaving a mark on personality, subject attitude or 

professional activity to people, world, the person himself.  

If a person does his certain and concrete wide range of duties, typical for the given 

profession for a long time, soon he will have professional perception and aesthesia, professional 

mind and thoughts, reaction individuality. Besides, there are its gauge and model or behavior 

standards, characteristic terms of employment, mental work load features are accepted in 

professional environment. This way professional type of personality is formed. There is personal 

representative similarity of one professional group, which differs it from other professional groups. 

Strengthening, pointing and concentrating of separate personal peculiarities can lead to 

professional deformation of personality, which reduces activity effectiveness, makes difficult to 

establish professional contacts. Psychological researches of personality presented by the 

representatives of electronic Mass Media, TV and radio brings out specific educational, cognitive, 

volitional, communicative peculiarities of journalists. When there is an interest to Mass Media, it 

is oftentimes an interest to the journalist’s personality. Apart from, a television journalist must 

possess charm and attraction.  

 Systematic model of professional competiveness of a television journalist or a newspaper-

man includes several points in it: 

1. General attractiveness: pleasant appearance, image making specific to the genre, program 

specification, requirements and preferences of the auditorium. 

2. Communicative style and abilities: culture, speech techniques, its picturesqueness, 

figurativeness, imagery and expressiveness; optimal speech pace, skills to use influence 

methods, emotional infectiousness, ability to raise trust.  

3. Professional competiveness: high erudition, mind flexibility, audience awareness, fluent 

and deep theme knowledge. 

4. Special abilities: capability to control situation, kindness, affability and amiability, being 

initiative and enthusiastic in difficult situations, talent to make prompt decisions. 

5. Moral sides: adherence to principles, civil position, courage and bravery, objectivity. 

6. Peculiar traits: self-regulation, capacity for work, steadiness to stress, creativity. 

Low journalist’s professionalism will decrease both audience’s trust and interest, so this 

model should be expediently considered, when interaction between PR specialist and Mass 

Media representatives are organized. 
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Practically, every smart person can be an intelligent and sensible reporter, with the best 

will in the world. But in order to rise over this level, to be an excellent or perfect reporter, 

it is needful and requisite to own genuine talent, ability to do a research, investigation and 

write a synopsis or outline on the paper. Unbeknown to, you have to possess proper 

character. It is not about psychological self-improvement or self-refineinent. No need to 

see a psychotherapist  or take up general personnel correction. All in all, it is essential to 

lay special stress on particular and peculiar sides of your character necessary to this kind 

of work, as it is a character which distinguish prominent and well-known newspaper-man 

from ordinary reporters. 

 A perfect reporter is adored, loved, respected by people. He makes an impression 

of open-hearted, amusing human-being. He owns an ability to make friendship easily, to 

get on well with unknown, unfamiliar people. He treats people respectively, equally and 

naturally. 

A skillful journalist has considerable and manifold characteristics which are not 

taught in school. A great and marvelous journalist must be venturesome and resourceful. 

Inventiveness and resourcefulness give a person the ability to be able to always find a 

solution to difficult situations that can sometimes be at a dead end. Being a committed 

journalist is also important. There are sacrifices that must be made in a journalists' personal 

life at times in order to get work done. The news business is highly unpredictable, and the 

person who refuses to work nights, weekends, or holidays usually won't get far. Speed and 

accuracy is also crucial. It is not enough to write well you have to also be a fast writer. This 

is where many aspiring journalists have problems. They might do well in writing classes 

and show a good grasp of the news, but when it comes to deadlines they suffer. 
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ABAY AND SOME GREAT THINKERS OF THE EAST 

   Abay Qunanbayuli (1845-1904) is a great Kazakh poet, thinker, founder of the modern Kazakh 

written literature, philosopher, translator, composer, public figure, cultural reformer. Abay 

translated the works of Russian, European writers, like Alexander Pushkin, Ivan Krylov’s fables, 

Mikhail Lermontov, Shakespeare, Johann Wolfgang von Goethe, Byron. Paramount importance 

of his work belongs to The Book of Words (Qara sozderi), where he motivates, encourages his 

nation to be educated, well-disciplined, kind-natured. His poems include «Black of my eye», 

«Summer», «Through windless night the glinting moon», «Winter» and so forth. The Book of 

Words is philosophical tractate, ethnic work. This is artistic, stylistically done text in prosaic form. 

This is immediate and unaffected appeal to a reader, straight talk- interview, life philosophy. If we 

take European tradition, this is genre of maxim, epigram, aphorism, and colloquy. Essentially, the 

Book of Words is confession.  

   The book of words consists of 45 short parables and philosophical treatise. Many illations and 

enlightening conclusions are still of major significance. The treatise covers the following themes: 

upbringing, meaning of life, youth, kindness, education, knowledge, society, science, culture, 

kindness, patriotism and etc. The first word in the Book of Words is dedicated to general problem, 

how to spend free time activity in the rest of life? Rule the people, multiply the herds, occupy 

himself with learning, Choose the path of the Sufi and dedicate myself to the service of religion, 

educate children, all these questions and matters were taken from his Word One. At last he sorted 

out to choose pen and paper, Abay decided to write the truth of life, no matter would anyone find 

something useful there or not. At least the words would remain with him anyway. One must admit, 

though that the readers of all time found and find much interesting in his words. Word One itself: 

«Whether for good or ill, I have lived my life, travelling a long road fraught with struggles and 
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quarrels, disputes and arguments, suffering and anxiety, and reached these advanced years to find 

myself at the end of my tether, tired of everything. I have realized the vanity and futility of my 

labors and the meanness of my existence. What shall I occupy myself with now and how shall I 

live out the rest of my days? I am puzzled that I can find no answer to this question. Rule the 

people? No, the people are ungovernable. Let this burden be shouldered by someone who is willing 

to contract an incurable malady, or else by an ardent youth with a burning heart. But may Allah 

spare me this load which is beyond my powers! Shall I multiply the herds? No, I cannot do that. 

Let the young folk raise livestock if they need them. But I shall not darken the evening of my days 

by tending livestock to give joy to rogues, thieves and spongers. Occupy myself with learning? 

But how shall I engage in scholarship when I have no one to exchange an intelligent word with? 

And then to whom shall I pass on the knowledge I will have amassed? Whom shall I ask what I 

do not know myself? What's the good of sitting on a desolate steppe with an arshin in hand trying 

to sell cloth? Too much knowledge becomes gall and wormwood that hastens old age if you have 

no one by your side to share your joys and sorrows. Choose the path of the Sufi and dedicate 

myself to the service of religion? No, I'm afraid that won't do either. This vocation calls for serenity 

and complete peace of mind. But I have not known peace either in my soul or in my life—and 

what sort of piety can there be amongst these people, in this land! Educate children, maybe? No, 

this, too, is beyond my powers. I could instruct children, true, but I don't know what I should teach 

them and how. For what occupation, for what purpose and for what kind of community am I to 

educate them? How can I instruct them and direct their paths if I don't see where my pupils could 

usefully apply their learning? And so here, too, I have been unable to put myself to any good use. 

Well, I have decided at length: henceforth, pen and paper shall be my only solace, and I shall set 

down my thoughts. Should anyone find something useful here, let him copy it down or memorize 

it. And if no one has any need of my words, they will remain with me anyway. And now I have no 

other concern than that».  

   Abay is a great thinker, not only in the second half of the 19th century, he is the magnificent 

philosopher of all ages. As a thinker and patriot of his Motherland, he suffered, when his people 

did so, he lived hand in hand, shoulder to shoulder, hand in and glove with his nation. Abay looked 

for truth even in the midst of uncertainty and chaos. Even he was well-to-do enough, he understood 

all difficulty, deprivation of necessities, distress and tribulation of the Kazakh. Pain in the heart of 

commons reflected in the soul of Abay. Man and thinkers, first of all. In the Book of Words the 

author devoted considerable place to moral and ethical moments and languages. In accordance 

with him, exactly with the help of native language or mother tongue, one can discover new world 

unknown before. As an author and editor Casey Miller observed, «Our native language is like a 

second skin, so much a part of us we resist the idea that it is constantly changing, constantly being 

renewed». Like a mountain, Abay is high, he raised above the drab existence and horse-mill. Abay 

knew the works by Socrates, Feuerbach, Aristotle, Spinoza, Spenser, Firdausi, Nizami, Saadi, 

Navayi. He read Koran and One Thousands and one nights. The poet considered a man not as 

anatomic conformation but as a result of Allah’s creative activity, his wisdom and love to a human-

being. There is no doubt that, Abay is a great thinker of the Kazakh people.  

   Surely, it is practically impossible to name all thinkers born in the East. Here are just some of 

them. Zahiruddin Muhammad Babur (1483-1530) is a conqueror and founder of the Mughal 

dynasty in India, form Central Asia born in Uzbekistan. At the of 12, after the death of his father, 

he mounted the throne. Throughout 35 years Babur was a ruler, he militated for the Ulikbek 

country union. He made a huge contribution to literature, history, geography, he did everything 

possible to develop literature, multitude of rubayats, gazels, kityas issued from his pen distinct 

with their refinement and sincerity, they are still popular among judges of art and literature. In 

1504 he became a ruler of Kabul. In 1526 he conquered India and founded dynasty of the Great 

Baburids. His autobiographical composition «Baburname» is a treasure of Uzbek prose. It has 

inestimable literary-artistic, historical, natural history, ethnographical meaningfulness. Babur’s 

books are translated into many languages and available to the readers’ attention.  

http://www.searchquotes.com/quotation/Our_native_language_is_like_a_second_skin%2C_so_much_a_part_of_us_we_resist_the_idea_that_it_is_consta/230239/
http://www.searchquotes.com/quotation/Our_native_language_is_like_a_second_skin%2C_so_much_a_part_of_us_we_resist_the_idea_that_it_is_consta/230239/
http://www.searchquotes.com/quotation/Our_native_language_is_like_a_second_skin%2C_so_much_a_part_of_us_we_resist_the_idea_that_it_is_consta/230239/
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Alishir Navo’I (1441-1501) was a poet, linguist, painter, politician of Central Asia. He is a 

bright figure of Chagatal language literature. He strongly believed that Turkic languages (Oghuz 

languages, which include Turkish, Azerbaijani, Turkmen, Qashqai, Gagauz, Balkan Gagauz 

Turkish and Oghuz-influenced Crimean Tatar) are full of beauty, richness, color. He is an 

influential person in the Turkic-speaking world as he is a founder of early Turkic literature. Nava'i's 

well-known poems can be readable in his four divans, or poetry collections, which total roughly 

50,000 verses. Each part of the work points to a different period of a man's life Wonders of 

Childhood, Rarities or Witticisms of Youth, Marvels of Middle Age, and Advantages of Old Age.  

The author's other distinguished works involve the Khamsa (Quintuple), which is composed of 

five epic poems and is an imitation of Khamsa by Nizami Ganjavi': Wonders of Good People, 

Farhad and Shirin, Layli and Majnun, Seven Travelers, Alexander's Dam.  

  Like a shining star, thinkers illuminate people’s life all through our time. Considering 

wisdom benefits gained from their work, we can be less mistaken, less misunderstood, since 

wisdom is strength and excellence, joy and peace, honor and confidence, glory and righteousness, 

love and protection.  
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАК ОСОБЫЙ ЖАНР 

 

Журналистское расследование очень сложно спутать с каким-либо другим жанром 

журналистики, так как специфика данного жанра имеет четкую проблему, цель, методы 

сбора информации и подачу материала. Это один из сложных жанров, который требует не 

только аналитического анализа, но и затрагивает эмоциональное восприятие. 

        Предметом журналистского расследования чаще всего становятся события, которые 

порой тщательно скрываются от глаз общественности. Тут стоит упомянуть о 

труднодоступности информации, с которой сталкивается журналист - расследователь. Он 

начинает скрупулезно собирать получаемые данные в единую картину. 

В силу этого журналист прибегает к методам получения информации, сближающим 

его, с одной стороны, со следователем правоохранительных органов, а с другой - с ученым-

исследователем, если речь идет об исторических расследованиях, связанных с громкими 

делами давно минувших дней. Это родство проявляется, прежде всего, в скрупулезности 

изучения явлений, причинно-следственной связи, когда автор обязан уделить внимание 

каждой детали, способной навести его на верный след /1/. 

       Целью же журналиста – расследователя является выяснение корней расследуемого 

преступления, известного социуму или скрываемого от него, проверка достоверности 

события, которое возможно ставится под сомнение. Необходимость выяснения скрытых 

мотивов развития противоправного деяния, установления виновных лиц. Журналисту 

также необходимо увлечь читателя уникальностью своего материала, раскрыв запутанное 

дело, объяснив, что же скрывалось и почему. 

Согласно теории российского ученого В.В. Ворошилова, исследовательская работа, 

установление и разработка источников информации, способность распутывать и объяснять 

сложные материи, строить гипотезы и проверять их на известных фактах и мнениях - все 

это присуще исследованию и расследованию. В журналистском расследовании есть и 

особое требование к его автору - раскрыть злоупотребление, выявить нарушения законов, 

установлений. Таким образом, проблема, о которой говорится в аналитическом материале, 

в расследовательской - персонифицируется, когда устанавливаются виновники 

злоупотребления. Однако, если расследование в современной прессе может отвечать 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oghuz_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Oghuz_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Turkmen_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Qashqai_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Gagauz_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Gagauz_Turkish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Gagauz_Turkish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Oghuz_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimean_Tatar_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Nizami_Ganjavi
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вышеперечисленным требованиям, то расследовательские проекты на телевидении, как 

явление весьма новое, представляют собой синтез исследовательского процесса с 

элементами расследования, поскольку зачастую подобные сюжеты содержат лишь 

плюрализм версий, но не разоблачение. Причина частого появления журналистских версий 

обусловлена тем, что подчас расследователь не имеет возможности получить доступ к 

нужной информации, в связи с чем ему приходится ограничиваться предположениями. При 

этом версия позволяет привлечь внимание аудитории к важным явлениям жизни и 

отдельным персонам, предоставляет ей материал для размышлений, задает этим 

размышлениям определенное направление /2/. 

 По мнению другого исследователя, Н. В. Четверткова, журналистское расследование 

– это трудный и опасный для журналиста, весьма распространённый в печати 

аналитический жанр, в котором автор по своей инициативе вскрывает причинно-

следственные связи «кричащих» событий, а участники их преднамеренно скрывают факты, 

документы, стремясь сделать их недоступными /3/. 

А. Константинов, российский автор, представляет журналистское расследование как 

отдельный публицистический жанр, то есть «материал, основанный, как правило, на 

собственной работе и инициативе на важную тему, которую отдельные лица и организации 

хотели бы оставить в тайне» /4/.  

Существует также мнение, что журналистское расследование представляется не 

иначе,  как жанр, то есть как текст, «автор которого всесторонне исследует негативное 

социальное явление, чтобы привлечь к нему общественное внимание и добиться 

объективной правовой оценки» /5/. 

Иногда в стремлении сделать расследования более интересными и доступными для 

массовой аудитории печатные издания теряют чувство меры, целесообразности. 

Недостаток материалов для расследования, погоня за сенсацией сомнительного качества не 

могут служить оправданием публикаций, основанных на непроверенных сведениях. 

Хорошо, если авторы таких расследований создают материалы, опровергающие 

изложенное ранее, приводя верные факты. В худшем случае они подрывают свой авторитет, 

авторитет издания и теряют часть аудитории. В некоторых публикациях наблюдается отход 

от гармоничного сочетания в языке экспрессии и стандартов; в них активно используются 

элементы разговорного стиля, просторечия, в том числе вульгаризмы, жаргонизмы. Иногда 

за излишней экспрессией скрывается недостаток аналитичности. И даже, несмотря на 

обилие фактов, материал может показаться несерьёзным, рассчитанным на 

невзыскательного читателя. В то же время расследование – нужный и интересный жанр. В 

нём отражаются особенности времени, динамика изменений в социуме, в политике. 

Расследования, как правило, посвящены поискам решения актуальных проблем, 

аргументированностью, открытостью авторской позиции, имеют репутацию серьёзных, 

достоверных, аналитических публикаций /6/. 

Известный ученый А. А. Тертычный классифицирует расследования в зависимости 

от их тематики: 

 расследование политических преступлений, 

 расследование экономических преступлений, 

 расследование коррупции, 

 расследование преступлений в сфере экологии, 

 расследование исторических тайн, 

 расследование социально-бытовых преступлений /7/. 

Принимая во внимание узкую специфику жанрообразующих факторов 

журналистского расследования в совокупности с особенностями системы изложения 

полученного в ходе исследования материала, а так же наличие жанровых видов, можно 

сделать вывод об отнесении журналистского расследования к отдельному жанру 

аналитической журналистики. Если речь идет о специфике профессиональных приемов 

журналистской деятельности, а текст не обретает особой жанровой формы, о 
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журналистском расследовании принято говорит как о методе сбора информации. То есть 

так называемая матрица, состоящая из формообразующих признаков, может наполняться 

разным содержанием, не теряя при этом своего изначального значения. Иными словами, мы 

не можем говорить о журналистском расследовании только как о составляющей одной из 

информационных категорий - метод или жанр. Данный феномен следует рассматривать в 

совокупности всех его уникальных характеристик, говоря о журналистском расследовании 

не только как о поликоординатном, но и как о формообразующем явлении /8/. 

________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО АНДЕГРАУНДА 

ЧЕРЕЗ СМИ 

 

         С появлением технологий мгновенной коммуникации, таких как радио, телевидение, 

Интернет музыка на любой вкус доступна повсеместно. 

Но как не погрязнуть в океане информации и знать, что слушать? 

Для этого существуют средства массовой информации,  могут рассказать о любой 

известной группе.  

Но как же быть с музыкой, которая только пробивает себе дорогу к слушателю? Для 

этого должны существовать так называемые альтернативные масс-медиа, 

предоставляющие информацию о музыке на любой вкус. Но часто происходит так, что 

возникновение системы распространения информации обусловлено проблемами, которые 

на первый взгляд совершенно не имеют отношения к журналистике. Мы поговорим об 

андеграунде, но для начала стоит обрисовать ситуацию в целом. Попробую отразить 

собственное видение через призму известных и авторитетных обсуждений. 

«Современную музыку сдерживают в развитии финансовые условности, – заметил 

фронтмен группы Machine Head Робб Флинн. – 

Сейчас я скажу, что в наши дни не найти группы, которая будет выступать до полтретьего 

ночи, да и крупной площадки, которая позволит это, не сыскать… В наши дни клубами 

заправляют профсоюзы. В больших городах нужно делать паузы в течение дня, потому что 

группа не может настроить инструменты, ведь персоналу клуба нужен «перекус». Если 

сыграешь лишнюю минуту после 11 часов, эта минута стоит группе 1000 долларов» [1]. 

В Казахстане происходит немногим иная ситуация 

http://www.dissercat.com/content/zhurnalistskoe-rassledovanie-i-sistema-zhanrov-sovremennoi-periodicheskoi-pechati-v-rossii#ixzz2zVKrafrx
http://www.dissercat.com/content/zhurnalistskoe-rassledovanie-i-sistema-zhanrov-sovremennoi-periodicheskoi-pechati-v-rossii#ixzz2zVKrafrx
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Есть фестивали, нацеленные на популяризацию и развитие современной музыки, но из-за 

того, что людей, желающих явить миру свой талант, очень много, а фестивали 

регламентированы по времени, не каждый желающий может туда попасть. 

О скором продвижении группы с экспериментальным звучанием, которая 

(возможно) принесёт в будущем большой культурный вклад, вообще не речи не идёт. А как 

освещать творчество группы, если ей не дают развиваться? 

Продолжая тему андеграунда, нельзя не привести следующую мысль Робба Флинна о 

современных исполнителей данного направления, большой проблемой для которых 

является переход большей части их аудитории во всемирную сеть: «…И всем плевать, ведь 

всегда можно уткнуться в свой телефон, Facebook, Twitter, Tumblr или Instagram, 

компьютерную игру или ТВ-шоу… Музыка больше не владеет умами. Думайте, как хотите, 

но это факт: за последний год две самые заметные рок-записи были распроданы в числе 400 

тысяч копий, и ни одна из них не стала золотой». 

Таким образом, Интернет отбирает заработок не только у звукозаписывающих лэйблов, но 

и музыкантов, для которых творчество является средством к существованию. 

Вопрос освещения музыкального андеграунда лично для меня, как для музыканта, 

всегда был сложен, поскольку к данному музыкальному течению существует несколько 

подходов. 

Если исходить из английского термина «Underground» – подземелье, то создаётся 

впечатление, что термин включает в себя что-то подпольное, не для широкого круга.  

Но существует и ряд других мнений. Они довольно четко были выражены во время 

семинара «Музыкальный андеграунд в современном мегаполисе», которая была 

организована в 2012 году Гете-институтом и прошла на «Стрелке» при участии 

Артемия Троицкого, создателя фестиваля Avantfes Максима Сильва-Веги и 

берлинского музыканта и продюсера Гурдун Гута (Einstürzende Neubauten, Malaria!, 

Monika Enterprise). 

Известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий высказал мнение о 

том, что существует три: «Есть музыка андеграунда, которая в отличие от поп-музыки, 

создается не с целью выкачивания денег. Это музыка некоммерческая, не очень товарная.  

Второй подход – это музыка более изысканная, которая имеет некоторое отношение 

к искусству. То есть это подход, скорее, эстетический. Что-то может быть коммерчески 

успешным, но при этом очень изощренным, и тогда это тоже, может быть, можно считать 

андеграундом.  

Ну и, наконец, третий подход — политический. Мы в России знаем, что такое 

подполье, партизаны. Соответственно андеграунд –это музыка, бьющая по истеблишменту, 

музыка, которая находится в контрах с доминирующей в данной стране системой. Можно 

проводить всякие исторические аналогии, это может быть Америка 60-х, Британия 70-х, 

Россия периода Pussy Riot. Такой настоящий андеграунд в суровом смысле этого слова»[2]. 

Однако я считаю, что сложно абстрагироваться, чтобы настолько чётко разделять, 

что есть андеграунд, а что вполне соответствует предпочтениям массовой аудитории. 

Максим Сильва-Вега, создатель фестиваля Avantfest, соглашаясь с градацией 

Троицкого, выражает мнение о том, что во всех трех ипостасях, определенных 

авторитетным критиком, андеграунд связан с тем духовным состоянием, которое 

переживает общество. Он, как лакмусовая бумажка, сильно реагирует на атмосферу в 

стране, в мире [2]. И действительно, музыка той или иной эпохи отражает всё, что 

происходило в годы ее создания 

Соответственно, каждому времени предшествует свой андеграунд. 

Троицкий также рассматривает музыкальный андеграунд во временно разрезе. Он 

считает, что андеграунд 60-х годов – «это психоделическая музыка. Всем понятно, что такое 

музыкальный андеграунд 70-х – начала 80-х: это панк-рок, пост-панк. Понятно, что такое 

андеграунд конца 80-х – начала 90-х. Но что мы понимаем под музыкальным андеграундом 

в 2012 году?» [2] 
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Гудрун Гут, берлинский музыкант и продюсер, высказала во время семинара свое 

мнение: «Я думаю, что трудно оценивать то время, в которое ты живешь. Скажем, в 80-е я 

не понимала, насколько важно то, что мы делаем в данный момент. Но когда проходит 10-

15 лет, ты смотришь в прошлое и гораздо четче понимаешь, что же происходило. Поэтому 

очень трудно сказать, что сегодня важно».  

Фактор, с которым также стоит считаться – то, что внушительная часть общества 

перешла в интернет, в котором свои законы: «Мне кажется, что пока интернет 

предоставляет нам возможность общения, как раз общения на музыкальные темы. Клубная 

жизнь перешла туда во многом», - считает Сильва-Вега. 

Ошибкой будет подумать, что люди, играющие андеграунд, не ищут известности или 

не хотят зарабатывать этим на жизнь. Это ведь тоже способ сказать что-то миру, это 

заслуживает внимания в равной степени, как и любая другая музыка. «На вкус и цвет», как 

говорится. 

Если эта музыка такая же, как и вся остальная, она должна быть на должном уровне 

качестве, если только речь не идёт о жанрах, где «грязь» в звуке не является узнаваемым 

атрибутом. 

Максим Сильва-Вега считает, что сейчас, когда ушла в прошлое эпоха телевидения, 

массового радио и мультинациональных лейблов, наоборот, стало более трендовым и 

важным живое выступление артиста [2]. 

Однако для того чтобы подготовить аудиторию для предстоящего концерта, 

требуется реклама, освещение в местных СМИ. Всё это необходимо для того чтоб 

выступление не только окупило себя, но и принесло прибыль как организаторам, так и 

музыкантам. Тем более, если учесть, что подготовленность и концентрация публики, 

предпочитающей андеграунд  другим музыкальным направления,  в разных городах и 

странах абсолютно разный. По мнению А. Троицкого, «имеется огромная разница в 

масштабах андеграунд-комьюнити между Москвой и Берлином. Хотя Берлин меньше 

Москвы, но наша арт- и музыкальная тусовка уступает тамошней по размерам. То есть у 

нас хорошая музыка — это абсолютно меньшевистское явление. Как сломать бойкот или 

полное игнорирование со стороны масс-медиа? Никак. Это невозможно. По поводу 

клубных промоутеров – это совсем сложная история. Наши клубы достаточно 

консервативны, но на фоне всего остального консерватизма, существующего у нас, они 

очень даже прогрессивные ребята». 

Итак, освещение современного андеграунда требует абсолютной непредвзятости к 

исполнителю, возможности увидеть что-то новое в предоставленной на суд 

общественности музыки. Конечно, должен быть определенный ценз, но, на мой взгляд, он 

должен касаться качества предоставляемого материала. 

Нужно чтобы продвижением андеграунда занимались на таком же уровне, на каком 

организовываются фестивали классической музыки. Тогда и освещение данных событий 

будет в должной мере отражать ситуацию и действительно позволит слушателю делать 

свой осознанный выбор. 
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Тыва тілі – тыва халқының әдеби, ұлттық, мемлекеттік тілі. Бұрынғы аты – урянхай, 

өздері тува, туба, тыва кижи деп те атайды. Тыва тілі түркі тілдерінің ұйғыр тобына жатады, 

көне оғыз, көне ұйғыр, тофа, саха тілдеріне жақын. Тыва тілі, негізінен, Сібірдің оңтүстік 

бөлігінде орналасқан Тыва Республикасында таралған. 2002 жылғы санақ мәліметі 

бойынша, Тыва тілінде Ресей Федерациясы құрамындағы Тыва Республикасының байырғы 

тұрғындары, Тываның өзінде және оның маңайындағы көрші аймақта тұратын, шамамен 

240 мың адам сөйлейді. Тывалар сондай-ақ Красноярск өлкесінің оңтүстігінде де 

мекендейді. Саны аздаған тыва диаспорасы Қытай мен Моңғолияда бар. Әртүрлі деректер 

бойынша, Қытайдың Шыңжан Ұйғыр автономиялық ауданында 400-ден 3 мың адамға 

дейін, Моңғолияда 27 мыңға дейін мекендейді.  

Бұрын тывалықтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан, киіз үйлер мен 

лашықтарда тұрған, оларды маусымдық жайылымдарға көшкенде өздерімен бірге алып 

жүрген. Тывалар жайлы алғашқы мәліметтер ІІІ ғасырдағы қытай жазбаларында кездеседі. 

VІІІ-ІХ ғасырларда тывалар Ұйғыр хандығының қол астында болды. 840 жылы Енисейдің 

бастауынан келген қырғыздар ұйғырлардың басқаруын жойды. РҒА Жалпы генетика 

институтының ғалымы Илья Захаровтың пікірінше, генетикалық мәліметтер қазіргі 

тывалардың Солтүстік және Оңтүстік Американың байырғы халықтарының жақын 

туыстары болып келетінін айғақтайды.   

 Орыс елшілері  Туваға алғаш рет 1615 жылы барды. Сол уақыттағы ресейлік 

құжаттарда қазіргі тывалар шыққан әр түрлі тайпалық топтар туралы айтылады. Олар ХVІІ 

ғасырдың ортасында Тува Ресей империясының құрамына кірді.   

Тува ХХ ғасырда өз мәртебесін бірнеше рет өзгертті. 1921-1944 жылдары тәуелсіз 

Танну-Тува Халықтық Республикасы болды. 1993 жылдың қазанына дейін – Тува АССР, 

1993 жылдан – Тыва Республикасы. 1993 жылы қабылданған Тыва Республикасының 

Конституциясында мемлекеттік тілі – тыва тілі, ал орыс тілі – «жалпыфедаральдық 

мемлекеттік тіл» [1].  

Тыва тілі төрт диалектіге бөлінеді: орталық, батыс, оңтүстік-шығыс және  солтүстік-

шығыс. Тыва әдеби тілі нормалары 1920 жылдан кейін орталық диалекті мен фольклор тілі 

негізінде қалыптасқан.  Әдеттегі тыва-моңғол тілімен қатар, Моңғолияның (оңтүстік-

шығыста) шекарасында тыва-моңғол екітілділігі және тыва-орыс-моңғол үштілділігі 

тараған.     

1930 жылға дейін тыва тілінің жазуы болмады, ресми тіл ретінде ескі моңғол тілі 

жазуы қолданылды. Өзара хабар алмасуда, 1920 жылдардың ортасынан бастап тывалар 

баспада дәстүрлі көне моңғол тілі жазуына негізделген әдеби моңғол тілін қолданды.  

1926 жылы Тува Халық Республикасы үкіметі кеңес ғалымдарына жеке тува 

жазуының үлгісін жасауға өтініш жасады. Тува әліпбиінің кириллица негізіндегі тұңғыш 

жобасын 1927 жылы Бузыкаев пен Брюханов құрастырды. Бұл алфавит мынадай әріптерден 

құралды: Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ёё, Жж, Ӝӝ, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Ңң, Оо, Ӧӧ, Пп, Рр, 

Сс, Тт, Уу, Ӱӱ, Хх, Чч, Шш, Ыы [2].  

Осы әліпбимен тұңғыш әліппе жарық көрді. Бірақ бұл жоба ары қарай дамымады. 1930 

жылы тува тілі үшін латыншаға негізделген алфавит (түріктерге ортақ алфавит – яналиф) 

енгізілді. Бұған Тува Халықтық Республикасы Ғылым комитетінің профессор 

А.А.Пальмбах басқаратын ұжымы атсалысты. 

Кейбір деректерде тұңғыш латын графикасына негізделген алфавитті 1930 жылы 

будда монахы Монгуш Лобсанг-Чинмит жасады деген пікір бар. Ол 1941 жылы сталиндік 

қуғын-сүргінде қаза тапқан. 1943 жылдың қыркүйек айында бұл әліпби кириллицамен 

ауыстырылды және күні бүгінге дейін қолданыста.  

Әліпбиден 1931 жылы Ɉ ɉ әрпі алынды. 1941 жылы кейбір қосымша әріптер қосылған 

кириллицаға негізделген әліпби шығарылды, ал 1943 жылы жетілдірілген алфавит 

заңдастырылды. Орыс тіліндегі әріптерге қосымша ө, ү, ң әріптері қолданылады. Тыва 

тілінде ң әрпінен сөз басталмайды. Тыва әдеби тілі 1930 жылы қалыптасты. 1943 жылдан 

бері орыс графикасына негізделген әліпбиді қолданылады.  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%93%D1%8B%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B9%D2%93%D1%8B%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
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Тыва тілінің жазуы 1930 жылдан – латын, 1941 жылдан кирилл әліпбиіне негізделді. 

Тыва тілінде 24 дауысты, 22 дауыссыз фонема бар. Дауыстылардың 3 нұсқасы бар: қысқа, 

созылыңқы және ауыр екпінді қысқа фонемалар. Созылыңқы дауыстылар қысқаларға 

қарағанда екі есе ұзақ дыбысталады.  Тыва фонетикасында қысқа, созылыңқы және көмей 

дауыстылары, мысалы,  ат (есім), аат (тербету), аът (жылқы) сөз мағынасына әсер етеді.  

Тыва тілінде түркі тілдерінің көбінен ерекшеленетін көмей және созылыңқы 

дауыстылар, моңғол тілі мен тыва тіліне ортақ сөздер жиі ұшырайды. Тыва тілінде үндестік 

заңының, оның ішінде ерін үндестігінің әсері мол. Морфологиясы етістіктің шартты 

райының күрделі формасының қолданылуымен, келер шақтың -калак, -келек 

жұрнақтарының жиі қолданысымен ерекшеленеді. Қазіргі тыва тілінде орыс тілінен енген 

кірме сөздер көп кездеседі [3].  

Лингвистикалық тұрғыдан алғанда, тыва тілі солтүстік-шығыс (сібір) түркі тілі 

ретінде жіктеледі. Ол хакас және алтай тілдеріне жақын туыс болып есептеледі. Батыс, 

алтай тілінің әсеріне ұшыраған, солтүстік-шығыс және оңтүстік-шығыс, моңғол тілінің 

күшті әсері бар. 

Тыва лексикасының негізін түркі тілінен шыққан сөздер құрайды, дегенмен орыс және 

моңғол тілінен енген кірме сөздер де көп. Моңғол тілінен жекелеген қосымшалар да енген. 

Сондай-ақ тибет, манчжур және қытай тілінен енген сөздер де бар.   

Тыва тілін зерттеудің негізін 1861 жылы тұңғыш тыва тілінің грамматикасын жазған 

В.В.Радлов пен Н.Ф.Катанов қалады. Атап айтқанда, тұңғыш фундаментальды тыва тілінің 

сипаттамасы Н.Ф.Катанов еңбегінде (1903) [4], одан бұрынырақ (1868) тыва тілінде 

мәтіндерді В.В.Радлов жариялады. Тыва тілін зерттеуге А.А. Пальмбах пен Ф.Г. Исхаков 

[5],  Д.А.Монгуш [6], Ш.Ч.Сат [7], А.Ч.Кунаа [8], Б.И.Татаринцев [9], М.Б.Мартан-оол 

[10], К.А.Бичель-дей [11], Л.А.Шамина [12] т.б. ғалымдар қомақты үлес қосты. Қазіргі 

уақытта тыва тілін зерттеу мәселесімен Гуманитарлық зерттеулер институты және Тыва 

мемлекеттік университеті (Кызыл), Ресей Ғылым академиясы Сібір бөлімшесінің 

Филология институты Сібір халықтары тілдері бөлімінің ғалымдары айналысуда. Тываша-

орысша (1968), орысша-тываша (1980) аударма сөздіктер, Тува тілінің этимологиялық 

сөздігі [13], Тува тілінің түсіндірме сөздіктері жарық көрді [14].    

Тыва тілі өмірдің сан алуан саласында қолданылады. Тыва тілінің 1920-40 жылдары 

қалыптасқан бай көркем әдебиеті бар. ХХ ғасырда тыва тілінде шығарма жазған авторлар: 

Арапчор Алексей Дугерович (1924), Артык Ховалыг Хом-Оттуковна (1951), Даржай 

Александр Александрович (1944), Донгак Эдуард Люндупович (1941), Монгуш Доржу 

Баянович (1939-1992), Олчей-оол Монгуш Кунгаевич (1934-1996), Ооржак Маннай 

Намзыраевич (1892-1968), Ооржак Чанчы-Хоо Чапаажыкович (1895-1962), Саган-оол Олег 

Карламович (1913-1971), Серен-оол Владимир Седипович (1942-1994), Сувакпит Олег 

Одербеевич (1926), Сюрюн-оол Салим Сазыгович (1924-1995), Танова Екатерина Дуктуг-

ооловна (1930), Тока Салчак Калбакхорекович (Кол Тыыкы) (1901-1973), Тюлюш Баазанай 

Халдааевич (1890-1951), Ховенмей Байкара Дамчаевич (1915-1972), Чадамба Леонид 

Борандаевич (1918-1987), Черлиг-оол Куулар Чашпынмаевич (1940) [15]. 

40-жылдардың ортасында тыва мектептерінің саны Тува Халықтық Республикасы 

кезіндегіге қарағанда 30 есеге жуық артты. Осы уақытқа дейін Тыва мектептерінің негізгі 

оқыту тілі ана тілі болды. Бірақ, негізінен, қалада тұратын тывалар бір-бірімен орыс тілінде 

қарым-қатынас жасады. Тываның жергілікті тұрғындары арасында екітілділіктің жаппай 

таралуы 50-жылдары басталды.  

Қазіргі уақытта Тывада, Ресей Федерациясы қарамағындағы ұлттардағы сияқты, орта 

мектептің үш түрі бар: тыва, орыс және аралас. Тыва немесе ұлттық мектептерде байырғы 

ұлт өкілдерінің балалары оқиды. Бұл мектептерде 1-7-сыныптарда оқу – тек тыва тілінде, 

орыс тілі пән ретінде дайындық сыныбынан бастап 11-сынып аралығында оқытылады, ал 

8-сыныптан барлық пәндерде оқу тілі – орыс тілі. Ал орыс мектептерінде оқитын тыва 

отбасыларының балалары ана тілін нашар біледі немесе мүлдем білмейді. Аралас 

мектептерде оқыту сыныптардағы бала санына қарай орыс немесе тыва тілдерінде 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%BE%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BA,_%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B3_%D0%A5%D0%BE%D0%BC-%D0%9E%D1%82%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BA,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9B%D1%8E%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83_%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88_%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA,_%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%8B-%D0%A5%D0%BE%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%BE%D0%BB,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%BE%D0%BB,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%BE%D0%BB,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B8%D1%82,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B8%D1%82,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%8E%D0%BD-%D0%BE%D0%BE%D0%BB,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8E%D1%88,_%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%B9,_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3-%D0%BE%D0%BE%D0%BB,_%D0%9A%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BF%D1%8B%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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жүргізііледі. 2003 жылғы мәлімет бойынша Тува Республикасындағы 167 мектептің 134-і – 

тыва, жетеуі – орыс, 26-сы аралас мектептер болды.  

Ал мектепке дейінгі мекемелердің 60%-ға жуығы балаларды оқыту мен тәрбиелеуде 

тыва тілін қолданады. Бұдан басқа орыстілді және аралас балабақшалардың ересек және 

мектепалды даярлық топтарында тыва тілі үйретіледі. Арнайы орта және кәсіби-

техникалық училищелерде және республикалық және жекеменшік лицейлерде тыва тілі 

аптасына 2-3 сағат көлемінде оқытылады. Тува мемлекеттік университеті филология 

факультеттерінің тыва филологиясына қатысты пәндер ғана тыва тілінде оқытылады. Бұдан 

басқа факультеттерде тыва тілі оқытылмайды, жоғары оқу орындарында оқыту орыс тілінде 

жүзеге асырылады.  

Тываның өткен өмір-тіршілігінде тыва-моңғол екітілділігі болса, қазір тыва-орыс 

қостілділігі дамыды.  

2000 жылдың басында тыва тілінде радиохабарлар тарату – 2 сағаттан 3,5 сағатқа, 

телебағдарламалар 1,5 сағаттан 2,5 сағатқа артты, яғни жергілікті эфир уақытының 60-65%-

ын құрап тұр. Қазіргі уақытта мерзімді басылымдар бойынша 10 газет – тыва тілінде, ал 

орыс тілінде 4 газет жарық көруде.  

80-жылдардың аяғы 90-жылдардың басында тыва халқы өзінің ұлттық-мәдени 

құндылықтарына ерекше көңіл бөле бастады, жастар арасында тыва тілінің белсенділігі 

артты. Сонымен қатар тыва тілінің мәртебесін қайта қарау мәселесі күн тәртібіне қойылды.  

Тыва Республикасында тіл мәртебесі туралы мәселе 1990 жылдың желтоқсанында 

қабылданған «Тува АКСР-ындағы Тіл туралы» Заңға сәйкес шешімін тапты. Бұл маңызды 

құжат ұлттың өзіндік құндылықтарын бағалаған кезеңге сай келді. Осының қарсаңында 

Тыва Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Декларация қабылданғандықтан, 

осы жағдайлар тіл туралы заңның мазмұнына зор әсер етті.   

Тыва тілі мемлекеттік тіл ретінде қабылданды және 1993 жылғы Тыва Конституциясы 

тіл мәртебесін бекітті. 1993 жылы қабылданған Тува Республикасы Конституциясының 33-

бабында тува тілі мемлекеттік тіл болып бекітілді, ал орыс тілі жалпыфедеральдық 

мемлекеттік тіл, ұлтаралық қарым-қатынас тілі, әр түрлі халықтардың мәдениетін меңгеру 

құралы, өндірістік қатынастағы ресми тіл болып табылады. Сонымен қатар орыс тілі 

бұрынғы Кеңес Одағының мемлекеттік тілі және ұлтаралық қатынас құралы ретінде, 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени өмірде, адамдар арасындағы қатынас 

қызметінде қолданылатындықтан, Тыва Республикасының мемлекеттік тілі тыва тілімен 

қатар қолданылады. Дегенмен бұл заң тек қағаз жүзінде ғана қалып отыр деп айтуға болады. 

Басты мәселе, яғни 0,6 %-ы ғана тыва тілін білетін орыстілді халыққа тува тілін меңгерту 

шешімін таппай отыр.  

Балабақша, мектеп, жоғары және орта оқу орындарына тува тілін оқыту 

бағдарламаларын енгізу, халықтың басқа топтары үшін курстар ашудың  жекелеген 

тәжірибелеріне қажетті әдістеме, құрал, маман, қаражат тапшылығы қолбайлау болып 

отыр.   

Тыва және орыс тілдерінің мәртебелері жеткілікті үйлестірілмегендіктен, тыва тілінің 

лексикалық нормаларын орыс тіліне күштеп таңу жағдайларына жол берілді. Мәселен, бұл 

республика атауына қатысты. Егер бұрын жалпықолданыста тыва нұсқасындағы, ұлт 

атауына сәйкес келетін «тыва» сөзі қолданылып келсе де, 1993 жылғы Конституцияда 

көпжылғы тәжірибені есептеместен, орыстілді нұсқасы да бекітілді.  

2001 жылғы жаңа Конституцияда тыва және орыс тілдері Тыва Республикасының 

мемлекеттік тілдері болып айқындалды. Республика атауы ретінде «Тыва» және «Тува» 

қатар қолданылады.  
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ТҮРКІСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН  

ӘДЕБИ БАСЫЛЫМДАР 

 

Қазақстанның Сырдария және Жетісу губерниялары (қазіргі Қызылорда, Оңтүстік 

Қазақстан, Жамбыл, Алматы облыстары) Түркістан республикасының құрамында болды. 

Оны негізінен қазақ азаматтары басқарды. Республика орталығы Ташкентте осы ана тілінде 

газет, журналдар шығарып тұрды. Олардың ішінде Орталық партия, Кеңес органдары да, 

салық баспасөз органдары да болды. 

"Жаңа өріс" газеті. 1920 жылы сәуір айында Ташкентте "қырғыз-қазақша жетісіне 

екі рет шығатын, саяси һәм шаруашылық "Жаңа өріс" газеті жарыққа шықты. Ол 

"Россиялық еншілестер табының кеңесі мен Түркістандық Кіндік атқару Кеңесі һәм 

Түркістан Соғыс майдандарының саяси бөлімі атынан шығады" деп жарияланды. 

"Жаңа өріс" алғаш тегін таратылды. Оның "Шет елдерде", "Кеңестер ішінде", 

"Аймақ хабарлары" деген бөлімдері болды. Ол осылай өз оқырмандарын ішкі, сыртқы 

жаңалықтармен таныстырып отырды. Газет 4-нөмірінде "Өріске" деген өлең жариялап, 

оқушыларының өзіне деген ниеті, талап-тілегі білдірілді. "Біз де жеттік жадыраған жазыңа, 

ел қондыру көк майсалы сазыңа" деп өз мақсат, мұраттарын білдірді. Көп материалдарында 

халықты жаңа еңбекке, игі тіршілікке үндеді. 1920 жылғы 16 шілде күнгі санындағы 

"Күншығыс" атты өлеңінде: 

Күншығыс, жатпа енді, 

Іс істе, алға бас!... деп жұртты тіршілікке шақырды. Оқып білім алуға, ізденіп 

үйренуге, күйзелген шаруа-жайларды жандандыруға үгіттеді. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82,_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%83_%D0%A7%D1%8B%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB-%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88,_%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BE%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D0%BD-%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
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1920 жылғы 27 шілдеге дейін «Жаңа өрістің» 14 нөмірі жарық көрді. Газет кадр 

жоқтығынан, қаржы тапшылығынан қиындықтарға ұшырады. Сондықтан мезгілімен 

шығып тұрмады, ғұмыры қысқа болды. 

"Ақ жол" газеті. 1920 жылдың 7 желтоқсанынан бастап "Жаңа өріс" негізінде 

Түркістан Орталық партия Комитетінің тілі "Ақ жол" газеті шығарылды. Оның алғашқы 

ұйымдастырушылары С.Қожанов, М.Дулатов болды. "Төңкеріс, аумалы-төкпелі заман, 

ауыспалы үкімет, жұрт не боларын түсіне алмай жатқан, аштық, жоқтық қара бұлты түнеріп 

төнген сол тұста "Ақ жол" қазақ, қырғыз халқына, қара бұқараға жол басшылық етемін деп 

шықты. Елді еңбекке, жаңа құрылысқа жұмылдырамын, оқу, білімге, мәдениетке үндеймін 

деп шықты" [1,82]. 

"Ақ жол" алғаш - 3000, 1921 жылдан 3500 дана болып таралып, көптеген шаралар 

жүргізді. Бұқара халықтың көңілінен шығуға тырысты. Негізгі тақырыптары кооперация, 

оқу, денсаулық, шаруа, әйел мен жастар жайы, әкімшілік құрылысы, салық туралы болды. 

Ел ішіндегі ұрлық, пара, жала сияқты жағымсыз жайларды әшкереледі. 

Жиырмасыншы жылдардағы партия, мемлекет қайраткерлерінің көпшілігі әрі 

әдебиетші, әрі ақын ретінде де танылған. Солардың бірі –С.Қожанұлы. 

"20-жылдардың бірінші жартысында "Ақ жол" айналасында алуан-алуан пікір 

болды. Соның бірі газеттің аты жөнінде өрбіді. Ақ жол деген сөздің төркінінен ақтарды 

көргендер, оны дін жолы деп білгендер, бұлай атау қызылдарға лайықсыз, неге "Қызыл жол 

" демеске дегендер табылды. "Ақ жолдың" әр сөзіне күдікпен қарап, "алаш", "ұлт" деген 

сөздерді көрсе, "ойбай аттаныңдар", "сақ болыңдар","ұлтшылдар бас көтеріп жатыр" деп 

аттандаушылар,оны  төңкеріске қарсы газет деп жар салушылар да болмай қалмады" [1,83]. 

Бұларға газет өзінің екінші жыл шығуында былай деп жауап берді: "... қызыл жолға", 

қазақша түсінгенге қанды жолға, "қызылға" қызықпайтынымызды, ақ жолдан 

қашпайтынымызды, ақ жол біздің "ақ бабамыз", "ақ жүрегіміз", "ақ көңіліміз" екенін қазақ-

қырғыз жұрты ақылмен біліп, жүрегімен сезеді..." ("Ақ жол" газеті, 5,12.21)". 

Газет бұдан кейін де көп сыналды. 

Осыдан кейін "Ақ жол" шаруашылық, кедей-батырақтарды ұйымдастыру, жерге 

орналастыру, ағарту, денсаулық сақтау, жастарға басшылық ету, ауылға бет бұру, халықтың 

санасын арттыру, әйел теңдігі, кооперация мәселелерін кең де жиі, әрі түсініп жаза бастады. 

Бұл ретте үлкен жұмыс тындырды. 

"Ақ жол" газеті Түркістан Орталық партия Комитетінің тілі ретінде 1924 жылдың 26 

қарашасына дейін шығып тұрды. 

"Шолпан" журналы. "Ақ жол газетінің 1921 жылғы 22 ақпандағы нөмірінде 

"Шолпан" журналы деген хабар шықты. Онда "Ташкентте қазақ, қырғыз, өзбек, түрікпен 

тілдерінде Халық Ағарту комиссариаты жанындағы Білім комиссиясы атынан "Шолпан" 

атты журнал шығатын болды. Қазіргі уақытта баспаханада әріп терушілердің аздығын һәм 

қағаздың шамалылығын еске алып, үш ұлт үшін уақытша ортақ бір журнал шығармақ 

болды. Журнал 56 беттік болып, айына екі рет шығады. 24 беті өзбек, 8 беті түрікпен тілінде 

болмақ. Журналда оқу-білім, әдебиет, саясат жайынан жазылмақ" деп хабарланды. 

"Бірақ журналды бұлай етіп шығару тиімсіз де қиын еді. Сондықтан "Шолпан" 

журналының бірінші нөмірі тек 1922 жылы 22 қазанда жарық көрді. Білім комиссиясының 

емес, РК (б)П Түркістан Орталық Комитетінің органы болып шықты, әрі ол "қырғыз-қазақ 

тілінде айына бір шығатын саясат, шаруашылық, білім, әдебиет" журналы" деп аталды. 

Шығарушысы И. Тоқтыбаев болды. Оның жұмысына Ораз Жандосов, Әубәкір Диваев 

белсене қатысты" [1]. Журналдың бірінші нөмірінде "Шолпанға" деген өлең басылды. 

Онда: 

Оңға баста, түзу жолға төтелеп, 

Өрге сүйре шабандарды жетелеп! 

Ел санына біз де сонда қосылып, 

Өнер-білім жолын қуып кетер ек, – деп журналға тілек-ниет айтылды. 
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"Шолпан" өзінің өнер-білім, шаруашылық бөлімдерінде көптеген материалдар 

жариялады. "Қазақ тіліндегі сингорманизм заңы", "Орхон жазуы туралы бірнеше сөз", "Жер 

сілкіну", "Ғылым не береді?", "Дарвин сөзінің негізінде", "Өсімдіктер", "Жас баланы емізу, 

тәрбиелеу" деген сияқты мақалаларының ғылымдық, үгіт-насихаттық мәні зор болды. 

Сонымен бірге онда Ә.Диваевтың Қазақ-Қырғыз білім комиссиясының жұмысы жөніндегі 

баяндамасы жарияланды. Мұнда да көп мәселе көтерілді. 

Екінші нөмірінде журнал "Азаттық жолы осы" деген басмақала жариялады. Онда 

қазақ елін отырықшылыққа, жерге ие болып, мал шаруашылығын өркендетуге шақырды. 

"Саяси азаттық, жерге иелену, мал шаруасын аяқтандыру, өнімді молайту майданында 

бәйге алуда қалды. Азаттық жолы енді осы. Тіршілікті орнықты жолға қоймай алған саяси 

азаттықтың жұмағы аз болады", - деп жазды. 

Әдебиет бөлімінде  "Шолпан" жекелеген қателіктер де жіберді. Кейбір 

шығармаларында торығу орын алды, Қазан төңкерісінің жеңісін теріс түсіндіретін ойлар 

айтылды. Кей  материалдарында ұлтшылдықты қоздыратын пікірлер жіберді. Осындай 

қателіктері үшін, қаржы тапшылығынан "Шолпан" журналы көп өмір сүре алмай 1923 

жылы мамыр айында жабылды. 

"Сана" журналы. 1923 жылы қаңтарда Ташкентте "Сана" журналы шығарылды. Ол 

Түркістан Мемлекеттік Білім кеңесінің білім-әдебиет журналы деп аталды. Оны шығарушы 

Қазақ-Қырғыз Білім комиссиясы болды. Журналдың бірінші нөмірінде сол комиссия өзінің 

хатын жариялады. "Заманымыз – мәдениет заманы, – деп жазды онда. – Мәдениетке білім 

жеткізеді. "Сарғайған жетер мұратқа" деп атамыз айтқан. Білім мысқылдап, кіреді. Білімді 

болу үшін көп сарғаю керек". 

Мұнан соң "Сана" білім алудың жолдарын түсіндірді. Оның ең басты жолы білімді 

мұғалім, жақсы жабдықталған мектеп деді. Бірақ солардың жоқтығын, көп мұғалімдердің 

шала сауатты екенін, оларға оқу құралы, кітап, журнал қажеттігін көрсетті. Сондықтан да 

баспасөзді қолға алу, оны елге жақындату, түсінікті қылу үлкен міндет болды. Осы ниет, 

осы міндеттен барып "Сана" туып отыр деп жазды. 

Журнал "Ұйқы деген немене?", "Машинаның күші", "Жұлдыздарды күндіз көруге 

бола ма?", "Миллион деген немене?", "Химия өзгерістері" тағы басқа материалдарында да 

өз оқушыларын көптеген ғылыми, техникалық деректерден хабардар етті. "Мәдениет 

майданы" бөлімінде жеке мектеп, медреселердің күй-жайын, өнер-білім ұйымдарының 

тіршілігін, үкіметтің ғылым-ілім туралы бұйрық-жарлық, нұсқауларын жариялап тұрды. 

Қазақ-қырғыз мәдениетін көркейтушілер қауымы – "Талаптың" жолын түсіндірді. "Сын 

бөлімі" қазақ-қырғыз тіліндегі және қазақ-қырғыз туралы басқа тілдердегі кітаптармен 

таныстырып отырды. Ақан серінің сөздері, әндері туралы алғаш осында  пікір айтылды. 

Мұхтар Әуезовтің "Қорғансыздың күніне" сын берілді. Мұхтар Абайдың бұрын 

басылмаған өлеңдерін, оның баласы Ақылбайдың "Зұлыс" поэмасын жариялады. Мұның 

бәрі журналдың пайдалы жұмысы, елге білім берудегі игі ісі еді. 

"Сана" мазмұнында да ірі кемшіліктер, теріс пікірлер орын алды. Онда саясат бөлімі 

болмады. Партия саясатын насихаттау, партия жолы үшін күресу айқын көрінбеді. Журнал 

материалдары халықтың ой-санасын, қоғамдық пікірін сол кездегі саяси-әлеуметтік 

мәселелерге көп аудармады. Ол жөнінде өз пікірін саралап отырмады. Жаңаны жеткілікті 

насихаттамады. Үнемі ескіні, өткен-кеткенді сөз етті. Ел назарын артқа аударып, күн өткен 

нәрселерді баса уағыздады. Бұрынғы жеке билерді, бектерді мадақтау, ескі салт, ескі сананы 

дәріптеу жиі орын алды" /2/. 

Міне, осындай қателіктері үшін, қаржы, қағаз, әріп жетімсіздігінен "Сана" үш 

нөмірінен соң, 1924 жылы қарашада шығуын тоқтатты. Бір ескертетін нәрсе, "Сана" нағыз 

журнал емес, білім-ғылым материалдарының жинағы еді. Ол кезде оқу кітаптарын жазу 

қиын болды, бастыру ұзаққа созылды. Сондықтан ұсақ-түйек мақалаларды жинақ етіп, 

көмекші оқу құралы ретінде бастырып тұруды ұйғарды. Оның кейде "Екі айда бір шығатын 

тәрбие, білім мақалалар жинағы" деп аталуы да сондықтан. 
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"Жас алаш" газеті 1921 жылы 22 наурыздан жарық көрді. Оны ұйымдастырушы – 

Ғ.Мұратбаев, шығарушы – Ташкенттегі Қазақ-Қырғыз институтының оқушылары. 

Бірінші нөмірде І.Жансүгіровтің "Жас замандастарға" деген басмақаласы, "Жалпы 

жасқа" арналған өлеңі жарияланды. С.Есова қазақ, қырғыз қыздарына революцияның не 

бергенін, ендігі міндеттері не екенін түсіндірді. Бекейше "Ер-азамат жастарға" арнауында 

оларды ұйым болып бірігуге үндеді ("Кедей еркі" газеті, 6.5.21). 

"Жас алаштың" екінші нөмірі сол жылы 11 көкекте, үшінші нөмірі 1 мамырда 

шықты. Бұларды алғаш алған "Ақ жол" газеті былай деп жазды: "Жас алашқа" жазылған 

мақалалар, жастарға шын пайдалы, өрнекті деуге жарайды. Бұл аяқ алысынан танбаса, "Жас 

алаш" сүп-сүйкімді газет болатын" (12.4.21). Бірде редакция "Ақ жол" газеті арқылы 

мынадай хабар да берді: "Жас алаш" газеті қағаз жоқтықтан, оны сатып аларлық ақша 

болмағандықтан біраз күн тоқтап қалды. Соңғы күнде Ташкентке қағаз келген себепті 

Кіндік комитеті қағаз алып, жақында шығады" (29.3.22). дегенмен газет тағдыры оңалмады. 

Санаулы нөмірінен кейін шығуын тоқтатты. «Жас алаш» жабылған соң жастар тағы да 

газетсіз қалды. 

"Жас қайрат" газеті. Оларға партия баспасөзі арқылы үгіт-өсиет айтып, ұйым болуға 

шақырып отыруға тура келді. Бірақ партиялық газет, журналдарға өз міндеті мен жастарды 

тәрбиелеу ісін бірдей жүргізу ауыр тиді. Ал жастардың ұйымдасуға құштарлығы, тәрбие-

білім алуға ынталылығы күшті болды. Осыны ескеріп, 1922 жылғы 1 қыркүйектен "Жас 

алаштың" орнына "Орта Азия бюросының һәм Түркістан ортақшыл жастар ұйымының 

Кіндік Комитетінің он күндік газеті" "Жас қайрат" шығарылды. Редакторы Е.Алдоңғаров 

болды. 

"Жас қайрат" газеті шағын көлемді, төрт бет болып, 2500 тиражбен таратылды. 

Саяси, өнер-білім, тәлім-тәрбие, шаруашылық, ішкі хабарлар, әдеби бөлімдері болды. Саяси 

бөлімінде шетелдегі әлеуметтік хал-ахуалды, жұмысшы табының күресін, ондағы 

жастардың өмірін көрсетті. "Біздің елде" деген ішкі хабарлар бөлімінде республикадағы 

саяси, шаруашылық, мәдени өзгерістерді, ел тіршілігіндегі жаңалықтарды хабарлап 

отырды. Өнер-білім бөлімінде жастарды ғылым, техника жаңалықтарымен таныстырды. 

Басқа материалдарында да газет жастарды игілікке баулыды. "Нағыз түзу амал" 

өлеңінде "Жастарым-ау, а, жастар, ертең бе, иә бүгін бе, сендерсіңдер ел бастар" деп 

жастарды оқуға, білімге, өздерін ел жетекшісі етіп даярлауға шақырды. Сөйтіп, "Жас 

қайрат" Түркістанның мың-мыңдаған жастарын ұйымдастыруға, олардың бетін комсомолға 

қарай бұруға күш салды. Бұрын сенімсіз қарап, жолына түсіне алмай жүрген жастар лек-

легімен комсомол ұйымына кіре бастады. "Жас қайрат" газеті отыз шақты нөмірінен кейін, 

1924 жылдан сол атымен журналға айналды. 

"Жас қайрат" журналы. Бұл туралы "Ақ жол" газеті мынадай хабар жариялады: 

"Орта Азиялық жастар бюросының тілі "Жас қайраттың" ішінде мына бөлімдер бар: 

Саясат, өнер-білім, әдебиет, мектеп һәм оқу, әдет-ғұрып, қыздар, жаңа шыққан 

кітаптар. Әр бөлімде басылған мақалалар маңызы жағынан жаман емес, кім болса да оқып 

қуанарлық, әсіресе оқу жолында жүрген жас талапкерлерге оқып, пайдаланарлық сөз көп. 

"Жас қайрат" өткен 23 жылы газет түрінде бір жапырақ, екі жапырақ болып шығып, 

орнықты бет ала алған жоқ еді. Осы жолы журнал түрінде шығып, оқушылардың сақтап 

жүріп пайдалануына қолайлы болған. "Жас қайраттың" өмірі ұзақ болуы үмітті" (11.2.24).  

Журнал "Ақ жол" редакциясы жанынан шығып тұрды. Ол қазақ, қырғыз жастарына 

арналды. Мазмұн жағынан саяси, ғылыми, әдеби журнал болды. "Жас қайрат" әдебиет 

мәселелерін, ел ойындарын, күлкі, сықақ, жұмбақ-жаңылтпаштарды мол жариялап отырды. 

"Ел әдебиетінен" деген айдармен фольклорлық шығармаларды көп берді. 6-нөмірінде 

Жиренше шешен әңгімелерін, "Соқыр мен көзді кісі", "Уақытсыз ораза" деген сияқты аңыз 

әңгімелер жариялады. Газет кезінде де, журнал болып тұрғанда да оған Ғ.Мұратбаев тікелей 

басшылық етті, өзі үнемі мақалалар жазып отырды. 
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"Кедей айнасы" журналы. Осы тұста Ташкентте шыққан жастар журналдарының бірі 

– "Кедей айнасы". Ол Ленин атындағы Орта Азия коммунистік университетіндегі қазақ 

студенттерінің жылдық журналы еді. 1923-29 жылдары оның 5 нөмірі жарық көрді. 

"Кедей айнасында" Орта Азия университетінің өз жұмысы, тіршілік тынысы, 

оқушылары мен оқытушыларының өмірі көбірек сөз болды. Әдебиет бөлімінде ескі мұра 

нұсқаларын жариялап, пролетариат әдебиеті жөнінде айтыстар ұйымдастырды. Жаңа 

жиналған мақал-мәтел, аңыз, әңгімелерді беріп отырды. Өз кезінде журналға 

Ө.Тұрманжанов, Ш.Сарыбаев, З.Рүстемовтер жиі қатысқан. 

Студенттер  бұл журналдың 4-5 нөмірлерін 1929 жылы Қызылордаға, Өлкелік 

партия Комитетіне өкіл жіберіп, қаржы сұратып алып шығарды. Онан соң, журнал 

жабылды. 

"Темір қазық" журналы. 1923 жылы ақпанда КСРО ұлттар комиссараты жанындағы 

Күншығыс баспасөзінде істейтін кеңестік Шығыс елдерінің оқығандары Москвада татар, 

башқұрт, өзбек, түрікпен тілдерінде "Қызыл шарық", қазақ тілінде "Темір қазық" 

журналдарын шығарды. Ол "айына бір шығатын саясат, шаруашылық, білім, әдебиет 

журналы" деп аталды. 

Журнал өзінің әдебиет бөлімінде М.Дәулетбаевтың "Қазақ һәм музыка" деген 

мақаласын, "Темір қазық" атты өлеңін, Қыр баласының (Ә.Бөкейханов.) "Керейдің ажалы", 

"Бекет батыр", "Мырза Едіге" сияқты материалдарын жариялады. С.Сейфуллиннің "Асау 

тұлпар" жинағына Н.Төреқұловтың сынын беріп, әдебиет сынын дамытуға әрекет етті. 

Саясат бөлімінде журнал кеңес өкіметі тұсында, ұлт мәселесінің қалай шешілетінін, 

"пролетариат", "Буржуазия" деп айқайлап өңешті соза беруден оның шешілмейтінін 

түсіндірді. Қошмұхамбет Кемеңгерұлының "Қазақтың саяси-тарихи тұрмысынан" деген 

мақаласында патша өкіметінің отаршылдық саясаты әшкереленді. Автор: "Қазақ Россия 

қолтығына кірген соң-ақ шет пұшпақтап жерінен айырыла бастады. Қазақ жерін дойбының 

тақтасындай етіп кескілеп, қорған, дуан салды. Қазақтың өз жерін басқаны үшін қазақтан 

тұяқ басы алды", – деп жазды. 

"Темір қазық" сол тұстағы тіршілік тынысына да сын көзімен қарады. Ел шаруасы 

оңалмай жатқанын, ел қамына, ел жайына негізделіп істелген істің жоқтығын, Қазақстанда 

оқу ісінің әлі жолға қойылмағанын батыл айтты. 

Дегенмен, журнал мазмұнында ұлтшылдық пікірлерге де орын берілді, ескі 

дәріптелді, күні өткен нәрселерді жоқтау, аңсау аңғарылды. Сондықтан да тиісті орындар 

"Темір қазық" журналының шығуын 3 нөмірінен кейін тоқтатты. 

"Кедей тілі" газеті. Оның бірінші нөмірі 1924 жылы 18 көкекте Астрахань қаласында 

жарық көрді. Ол "Астрахань губерниялық партия комитетінің қасындағы ұсақ ұлттар 

бөлімшесінің тілі" деп аталды. 

"Кедей тілінің" алғашқы нөмірлері туралы сол кездегі "Еңбекшіл қазақ" газеті 

редакторының орынбасары Рахым Сүгірұлы былай деп жазды: "Қазақ әдебиетінің, қазақ 

баспасөзінің буыны қатып, белі бекінбеген жас екені даусыз. Қай газет болса да кемеліне 

келіп, мінсіз шығып отырған жоқ. Бұл газеттің де кемшілігі жоқ емес. 

Бірақ көлемі үлкен, техникалық мүмкіндігі тәуір екен. Әр түрлі бөлімдері бар. 

Мақалаларының маңызы жақсы. 

Бірақ сөз байламдарында біраз кемшіліктері бар. Қазақстаннан мойыны алыс 

жатқан, әдебиеттен қатынастары кем ел ғой, қазақтың жаңа емлесімен толық пайдалана 

алмайтын көрінеді. Онысы газеттің атының жазылуынан да көрініп тұр. Әр елдің тілінде 

өзгешелік болады. Соны ескеріп газет жергілікті бір қазақ пен сырттан барған бір қазақты 

сөйлестірген, тілдерін салыстырып, сынап көрген. Сөйтіп, кедей тілін газет бетінде бір 

бағытта қалыптастырмақ болған. "Көш жүре түзеледі", аяқ-қолын жиып, бетін түзегенше 

осы болып жатқан шығар, келешекте қатардағы газет болары шексіз. Оқуы, мәдениеті кем, 

баспасөзге шөлдеп отырған қазақ жұртының жаңа талпынып келе жатқан дәуірінде бұл 

сияқты газеттердің шығып, маңындағы қазақ кедейлеріне жол сілтеп, жөн көрсетіп жоғын 

жоқтап, мұңын мұңдауы – үлкен қуаныш". "Кедей тілі" көбіне сондағы қазақтар өмірі 
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туралы, олардың оқуы, мәдениеті туралы жазды. Мал  шаруашылығын жақсарту, балық 

кәсіпшілігін өркендету жайын сөз етті. Жұртқа ішкі, сыртқы жаңалықтардан мағлұмат беріп 

отырды. 

Сабыр Шәріпов те "Кедей тілі" тағдырына бірден назар аударды. Жұртты оны 

қолдауға шақырды. "Отыз мың жұмысшының ішінде жөн білетіндер, хат танитындар бар 

шығар, солар "Кедей тіліне" қолқабыс болу керек. Жасасын "Кедей тілі!" ("Еңбекшіл қазақ" 

газеті, 23.5.24), – деп жар салды. 

"Дұрыстық жолы" газеті. Бұл газет 20-жылдардың аяғына дейін шығып тұрды. 

Ақпан революциясынан кейін Қазақстанда ұлт баспасөзі дүркірей көрінді. Солардың бірі – 

1918 жылы Ордада шыққан "Ұран". Бұл газет сол тұста жарық көрген "Сарыарқа", "Жас 

азамат", "Бірлік туы" газеттерімен бірге "Қазақ" газетінің үнін, ұранын жалғастырды. Сол 

жылы-ақ жергілікті большевиктер Астраханьнан бір баспахана, он бес әріп теруші 

алдырады да, "Ұранның" шығуын тоқтатып, 1919 жылғы 20 ақпаннан "Дұрыстық жолы" 

газетін шығара бастайды. Бұл большевиктік партияның бағытын ұстаған газет болды. 

Сондықтан да оны Орда байлары құптай, қолдай қоймады. Ақ бандарға арқа сүйеп, олар 

баспахананы қиратып, газетті шығартпай қоюға әрекет жасады. Ибрагим Мулякаев сияқты 

әріп теруші адал адамдар баспахана жабдықтарын жасырып, сақтап қалды. Осы талас-

тартыста Добров, Романенко сияқты коммунистер қаза тапты. Олар жан берді, бірақ 

газеттің шығып тұруын қамтамасыз етті. 

1920 жылы "Дұрыстық жолының" орнына қазақ тілінде "Қызыл дала", орыс тілінде 

"Степной набат" газеттері шығарылды. 1923 жылы олар біріктіріліп, "Сәуле" деген атпен 

жарық көріп тұрды. Келесі жылы бұл газет "Еңбек", артынша "Еңбек туы" деп аталды.  

"Қазақ мұңы" газеті. 1918 жылдың 23 наурыз 3 көкек күндері аралығында Орынбор 

қаласында Торғай облыстық советтеріннің бірінші съезі өтті. Сонда "Қазақ" газетін жауып, 

оның орнына 16 көкектен "Қазақ мұңы" газеті шығарыла бастады. Ол "Торғай облыстық 

Советінің қара шаруа, қазақ және жұмыскер депутаттары тобының газеті" деп аталды. Оның 

редакторы Нәзір Төреқұлов болды. Газет бірінші нөмірін "Жасасын бейнетқоры қазақ елі!", 

"Жасасын барша халықтардың татулығы!" деген ұрандармен ашты.  

"Қазақ мұңының" нөмірлерінен байқайтынымыз оның өз заманында едәуір биік 

газет болғанын көреміз. Газет редакторы Төреқұлов та оның маңына бірқатар білікті, 

білімді кісілерді топтай білген. Мысалы, сол кездегі редакцияның секретары Темірбек 

Жүргенов кейін Қазақстанның көрнекті мемлекет қайраткері болғаны белгілі.  

"Қазақ мұңы" 1919 жылдың желтоқсанына дейін шығып тұрды. Мұнан соң 

Орынборда Қазақ Революциялық Комитетінің органы "Ұшқын" газеті жарық көрді. 

Түркістан Республикасында жарық көрген бұл басылымдар беттерінде әдебиет 

тақырыбы да  тұрақты орын алды. Бұл қазақ проза, поэзия, сатира т.б. жанрлардың 

қалыптасып, дами бастаған кезеңі еді. 
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Никамбаева С.С., Камзина А.А.,Мустафина Г.К. 

КазНУ им.аль-Фараби 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
       Студенттердің шет тілін үйренуде білім алудың белсенділігін арттырудағы жолының 

бірі жобалау әдісі болып табылады. Студент өзіндік жекеше жоспарын құрап, оны 

дамытып, дайындаған жобасын қорғайды. Басқа сөзбен айтқанда коммуникативтік 

процесске белсене қатысады.Оқу жобасы –студенттің берілген проблемасының өзіндік 

жекеше практикалық және теориялық іздену,зерттеу, есеп пен графикалық және  басқа 

жұмыстардың жекеше өзіндік кешені болып табылады. 

    One of the ways of activization of students in the course of foreign language teaching is a 

method of projects when the student independently plans, creates, defends the project, i.e. actively 

joins to process of communicative activity. The educational project is a complex of research, 

settlement, graphic and other types of the work carried out by students independently for the 

purpose of the practical or theoretical solution of a significant problem. 

Ключевые слова: модернизациия, проектировании, мобильность. 

       Необходимость модернизации казахстанского образования, интеграция в 

общеевропейское образовательное пространство, сохранение и развитие лучших традиций 

отечественного образования вносит существенные коррективы в систему обучения 

иностранным языкам. 

      В условиях информационного общества знания и квалификация приобретают 

первоочередное значение в жизни человека. Чтобы быть в курсе развития мировой науки, 

необходимо изучение первоисточников на языке авторов. Поэтому, повышение значимости 

иностранного языка, его востребованность, оказали влияние на содержание, задачи и 

динамику обучения. 

      В данный период современному обществу необходимы образованные, 

квалифицированные специалисты, отличающиеся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, истинные патриоты своей Родины, уважающие культуру, научные 

достижения, традиции других стран и народов. В связи с этим, была принята концепция 

гуманизации общественно-экономических отношений, где главная роль отводится 

модернизации образования. Ориентация на гуманистические идеалы предполагает 

приоритетность интересов личности, создание творческой атмосферы в обучении и 

обеспечение общекультурного развития обучающихся.       

      Важнейшая часть образовательного процесса - личностно-ориентированное 

взаимодействие преподавателя со студентом, которое требует изменения основных 

тенденций, совершенствования образовательных технологий. Именно изучение 

иностранных языков может рассматриваться, как одно из важнейших средств гуманизации 

и гуманитаризации образования. 

      В ХХI веке интенсификация и модернизация образования требует внедрения таких 

инновационных технологий, которые преследуют цель творческого воспитания личности в 

интеллектуальном и эмоциональном измерении. Такими инновационными технологиями 

являются: развивающее обучение, проектирование, проблемное обучение, уровневая 

дифференциация, тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную 

культуру, обучение в сотрудничестве, самовоспитание и автономия, интеграция, а также – 

здоровьесберегающие, исследовательские, информационно - коммуникативные и 

личностно - ориентированные технологии. При такой целевой установке познавательные 

универсальные действия являются одним из ведущих компонентов образовательного 

стандарта. Это объясняется тем, что одной из составляющих психического развития 

студента является его познание, подразумевающее сформированность научной картины 
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мира, способности управлять своей интеллектуальной деятельностью, овладение 

методологией, стратегиями и способами обучения, развитие репрезентативного, 

символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, 

памяти, внимания, рефлексии. В связи с этим, познавательные универсальные действия 

включают: 

-действия по извлечению информации; 

-способность ориентироваться в системе знаний и осознавать необходимость нового 

знания; 

-способность делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 

знания. 

      Технология проблемного обучения предполагает самостоятельное решение 

познавательных и творческих задач через критическое переосмысление и приумножение 

знаний и умений; и позволяет реализовать условия формирования у учащихся 

познавательных универсальных действий: создание атмосферы сотворчества в общении, 

включение эмоциональной сферы ребенка, личная заинтересованность ученика, 

совместный поиск истины, самооценивание, самокоррекция, самодостаточность.  

     Одним из способов активизации студентов в процессе обучения иностранным языкам 

является проектирование (метод проектов), когда студент самостоятельно планирует, 

создаёт, защищает свой проект, т.е. активно включается в процесс коммуникативной 

деятельности. Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 

графических и других видов работы, выполняемых студентами самостоятельно с целью 

практического или теоретического решения значимой проблемы.  

     Основными целями проектной методики являются: 

1)самовыражение и самосовершенствование студентов, повышение мотивации обучения, 

формирование познавательного интереса;  

2)реализация на практике приобретённых умений и навыков, развитие речи, умение 

грамотно и аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную 

полемику; 

3)продемонстрировать уровень культуры, образованности, социальной зрелости. 

Виды проектов: 

1) ролевые игры, драматизации, инсценировки (скетчи, телешоу, праздники, музыкальные 

представления и т.д.) 

2) исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, исторические, 

экологические и т.д.)  

3)творческие (сочинения, перевод, сценарии, эссе и т.д.) 

4)мультимедийные презентации. 

 Источниками информации при подготовке проектаявляются: 

а) Книги; б) Периодическая печать; в) Интернет; г) Преподаватель; д) Другие  

     Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, 

устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге 

предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня 

языковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и 

речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение.[2]     Реализация 

проектного и исследовательского методов на практике ведет к изменению позиции учителя. 

Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности, 

как показано на схеме. Из авторитетного источника информации преподаватель становится 

соучастником исследовательского, творческого познавательного процесса, наставником, 

консультантом, организатором самостоятельной деятельности учащихся. Анализируя 

применение метода проектов в современной школе, я считаю, что это один из самых 

мощных стимулов мотивации изучения иностранных языков, самый творческий вид 

деятельности, так как в работу над проектом вовлечены все студенты, независимо от 

способностей и уровня языковой подготовки. Они применяют на практике приобретённые 
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знания и сформированные речевые навыки и умения, творчески переосмысливая и 

приумножая.  Кроме того, проблемность и разнообразие форм и видов данной технологии 

предполагает наличие межпредметных связей, что позволяет дать ученику яркое 

представление о мире, в котором он живёт, о взаимосвязи явлений и предметов, о 

взаимопомощи, о многообразии материальной и художественной культуры. Основной 

акцент делается на развитие образного мышления, на понимание причинно-следственных 

связей и логики событий, на самореализацию и самовыражение не только студентов, но и 

преподаватели. Проектная методика требует от студента тщательной подготовки, 

профессионального мастерства, эрудиции. Одно из главных условий эффективности 

учебной деятельности – атмосфера доброжелательности, взаимопонимания, доверия, 

творчества, поощрения познавательной активности студентов.  

    В современном понимании учебный проект-это интегрированное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки:  

1)проблематизации, 

2)планирования, 

3)самоанализа и рефлексии, 

4)презентации, 

5)исследовательской работы. 

     Использование проектной методики является одной из составляющих гуманизации 

образовательного процесса, так как студенты с разным уровнем языковой подготовки 

участвуют в работе в соответствии со своими возможностями. По нашему мнению, наравне 

с групповыми проектами необходимо применять индивидуальные задания, особенно при 

подготовке итоговых уроков – это уникальная возможность для действительно 

коммуникативного обучения иностранному языку. Такие уроки снимают перенапряжение 

и утомляемость  студентов, резко повышают познавательный интерес, развивают у 

студентов воображение, мышление, речь, память и могут быть проведены практически по 

любой теме в рамках программного материала. 

С помощью проектной методики решаются следующие задачи:  

-расширяется кругозор студентов,  

-закрепляется лексико-грамматический материал, 

- а преподаватель создаёт методическую копилку по различным темам с презентациями и 

видеопроектами.[1]      

    Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только образовательные 

задачи, но и социокультурные, воспитательные, задачи гуманизации и гуманитаризации 

образовательного процесса. 

Результаты очевидны: данная методика даёт возможность глубже изучить тему, развить 

творческие способности студентов, учит общению, умению пользоваться грамматическими 

структурами, исчезает страх ведения беседы на иностранном языке. Кроме того, проектная 

технология эффективна и увлекательна для преподавателей, так как помогает раскрыться 

как творческая личность, участвующая в исследовательской работе наравне со своими 

студентами. Конечно, проект, это не панацея от всех проблем, но это шаг вперёд в 

преподавании иностранного языка. 

       Информационно-коммуникационные технологии являются мощным средством 

обучения, контроля и управления учебным процессом, так как - это важнейший параметр 

современной социокультурной системы. Интернет-ресурсы – привычное и удобное 

средство знакомства с культурой других стран и народов, общения, получения 

информации, неистощимый источник образовательного процесса. Именно поэтому, в 

основе системного подхода к реформированию методов обучения иностранному языку с 

использованием новых информационных технологий лежит концепция информационно- 

обучающей среды, которая рассматривается в тесной связи с системой развивающего 

обучения. Информационно – обучающая среда представляет собой совокупность условий, 
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которые не только позволяют формировать и развивать языковые знания, умения и навыки, 

но и способствуют развитию личности учащегося. Учебная ситуация проектируется в такой 

среде, как динамический, опосредованный компьютерными технологиями процесс 

субъективно - субъективного взаимодействия всех участников учебного процесса. 

Обучаемый, по мере все более активного, глубокого и всестороннего участия в процессе 

самостоятельной учебной деятельности по усвоению иностранного языка, превращается из 

пассивного объекта воздействия учителя в полноправного соучастника учебного  процесса.       

    Педагогическая актуальность, формируемой в информационно – обучающей среде 

системы языковых знаний и умений состоит в том, что обучаемому должна быть 

предложена для усвоения именно такая система знаний, которая ему необходима на данном 

этапе своего развития, впоследствии дающая возможность решать задачи возрастающего 

уровня сложности. 

   Участие в информационно - коммуникационной педагогической деятельности 

способствует комплексному формированию всех аспектов коммуникативной компетенции: 

языкового, социокультурного, познавательного, лингвострановедческого; а также смежных 

коммуникативно-когнитивных умений студентов ( поиск и отбор релевантной информации, 

её анализ, обобщение и   классификация).          

    Моделирование реальной аутентичной среды посредством привлечения Интернет – 

ресурсов служит не только более успешному освоению языка, но и позволяет постичь 

глубинный закон единства и многообразия культуры. 

Таким образом, инновационные технологии, которые мы сегодня рассмотрели, 

существенно обогащают и разнообразят преподавание иностранных языков. На смену 

монотонной работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого 

формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на 

постоянное самообразование и развитие.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ - ТЕРМИНОЛОГИЯ САЛАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ  

      Қазақ тіл білімінің, оның  ішінде  ғылыми  терминологияның  қалыптасуы мен  дамуы  

туралы сөз  қозғағанда  ғұламаларымыздың  қатарына  кіретін  ұлтымыздың  ең ардақты  

ұлдарының  бірі – Ахмет  Байтұрсынұлының  есімін  атамай  өте алмаймыз. Ол солай  болуға  

тиіс.  Оның  себебі – ұлтық  терминологияны қалыптастырудың  ғылым  еңбектерінен  

басталатындығында. А.Байтұрсынұлының  қазақ  терминологиясының  қалыптастырудағы  

рөлі туралы  сөз  етпес  бұрын  алдымен  терминология  терминінің  өзіне  тоқтала  кетудің  

артықшылығы  жоқ.  Себебі  терминология  сөзі  көп мағыналы  термин.  Тілші  ғылымдар  

оның  бес  түрлі  мағынасын  көрсетіп  жүр.  Олардың  ішінен  әбден  орныққан  негізгі  үш  

мағынасын  бөліп  алуға болады.  Біріншісі  белгілі  бір  ғылым  саласындағы  (өсімдіктану 

терминологиясы,  химия  терминологиясы  т.б.)  терминдердің  жиынтығы, екіншісі – тілдегі  

бүкіл  термин  сөздердің  (немесе  көлемі  белгісіз  көптеген  терминдердің  жиынтығы;  

үшіншісі – жалпы  терминологиялық ілім,  Яғни,  зерттеу  нысаны  логика, философия,  

онтология.  Классология, информатика  тіл  білімі  ғылымдары  тұрғысынан  

қарастырылатын  ғылым саласы.  Бұл  ғылым   терминтану  (терминоведение)  деп  те  

аталады.  Кез келген  ғылымды  оқып  білу,  менгеру  немесе  оны  өзгелерге  үйрету  сол 

ғылым  саласында  қолданатын  арнаулы  ұғым  атауларынсыз  мүмкін  емес. Қазақ  тіл  
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білімінің  негізін  қалаушы  ғылым  ретінде.  А.Байрұрсынұлы  осы ғылым  саласындағы  

негізгі  ұғымдарды  және  олардың  өзара  байланысын анықтап,  яғни  қазақ  тілінің  

табиғатын  көрсететін  ұғымдар  жүйесін түзеумен  қатар,  сол  ғылыми  ұғымдардың  

атауларын  да  жасаған.  Ғылыми ұғымдарға  ат  қою  оңай  жұмыс  емес.  Ол-үлкен  

талғампаздықты,  тілді шебер  пайдалана  білуді  қажет  ететін  шығармашылық  процесс. 

Онымен  қоса,  арнаулы  ұғымдарға  ат  кою  кезінде  ұғымдар  жүйесінің  өзіндік  

ерекшеліктерін  міндетті  түрде  ескеру  қажет.  Атаудың  ықшам  болуы, бірмағыналылығы  

және  ұғым  мазмұнын  қамтуы  тағы  бар.  Осындай талаптарды  мүлтіксіз  орындаудың  

жиынтығы  терминдерді  ана  тілінде  жасаудан  гөрі  көп  жағдайда  оны  ұғымдар  жүйесінің  

ерекшеліктерін ескере  отырып  жасалған  өзге  тілдерден  дайын  қалпында  ала  салуға  

(яғни  жасауға  емес  қабылдауға)  мәжбүр  ететін  себептердің  бірі.Бұл  тұрғыдан  келгенде,  

ғылым  қазақ  тілін  термин  шығармашылығында пайдаланудың  жарқын  үлгісін  

көрсеткен.  А.Байтұрсынұлының  1912жылы Орынборда  жарық   көрген  «Оқу  құралын»  

(қазақша  әріппен)  өзінен  буын,  дыбыс,  нүкте,  дауыста  дыбыстар,  жарты  дауысты  

дыбыс, дәйекші,  жіңішкелік  белгісі,  хәріп  әріп)  сияқты  трминдерді  ұшыратуға болады.  

Ал  1914 - 1915 жылдары  және  одан  кейінгі  жылдары 1928 жылға  дейін  бірнеше  дүркін  

басылып  тұрған  «Тіл - құрал»  оқулықтарында  (қазақ  тілінің  сарфы)  дене  қалыптасып,  

бүгінгі  күнге   дейін  қолданылып жүрген   және  қолданыла  беруге  тиіс  зат  есім,  сын  

есім,  сан  есім,  есімдік,  етістік,  үстеу,  қосымша,  жалғау,  жұрнақ  сияқты  жүздеген 

терминдердің  терминге  қойылатын  талаптарға  жауап  беретіндігін   дәлелдеп  жату  артық 

,  өйткені  олар  кезінде  арнайы  шеттетілгендігіне қарамастан  тұрақты  қолданылытын  

дәрежеге  жетті. 

       Ғылым   Ө.Айтбайұлы  А.Байтұрсынұлының  “Оқу  құралы”  еңбегін  саралай келіп,  

мынадай  пікір  айтады:  «Қазақ  тілі  білімнің  қалыптасуында  айрықша  роль  атқарған  

бұл  еңбектерді  саралағанда,  жалпы  лингвистика ғылымының  өрістеуіне  даңғыл  жол  

ашқан  термин   жасау  мәселесін   тіпті  де аттап  өте  алмаймыз.  Әлгіндей  оқулықтар  түзу  

барысында  Ахаң   әрбір  ұғым,  түсінік,  зат,  сөздерге,  әсіресе,  грамматикалық   

категориялардың  бас - басына  қазақша  термин  береді.  Сол  кезеңде   жасалып,  қазір  

мүлде  қалыптасып  тұрақтаған  зат  есім,  сын  есім,  етістік,  бастауыш, баяандауыш,  

пысықтауыш,  дыбыс,  әріп,  қағида,  емле  т.б  толып  жатқан терминдер  –  тіл 

ғылымындағы  зор  елес». Тіл  білімінде  қолданылатын  орыс  және  халықаралық 

терминдерді  басқа  ғылымдар  саласындағыдай  қалай  болса  солай  ала салмай  оқырман  

көпшілікке  түсінікті болу  үшін  оларды  жүйелі  түрде қазақ  тілінің  өзіне  тән  байырғы  

сөздер  негізінде  тыңнан  жасауға  ғылым көп  күш  салған. 

        Қазақ  тілін  зерттеуші  ғалым  Рабиға  Сыздықова  былайша  пікір  білдірді: «Қазақ  

тілін  талдап – тануда  Байтұрсыновтың  еңбегін  және  бір  тұрғыдан  ерекше  атау  керек: 

ол – термин  жасаудағы  іс – әрекеті;  Ғалым  қазақ  тілі  фонетикасы  мен  грамматикасына  

қатысты  категориялардың  әрқайсысына  қазақша  термин  ұсынады.  Осы  қолданылып  

жүрген  зат  есім,  сын  есім,  есімдік,  етістік,  үстеу,  шылау,  бастауыш,  баяандауыш,  

сөйлем,  қаратпа сөз,  қыстырма  сөз,  леп  белгісі,   сұрау  белгісі  деген  т.б. сан  алуан  

лингвистикалық  терминдердің  баршасы  Ахмет  Байтұрсыновтікі.  

       Жаңғырту  өзгерту  не  жаңа  тұлғадағы  сөз  жасау  арқылы  дүниеге  келген атаулар  

көбі  жасанды  сөздер». Сонымен  қатар А.Байтұрсыновтың интернационалдық  

терминдерден  де   мүлде  бас  тартпағандағын  да  айту  керек. Мысалы 1912 жылдың  өзінде  

«Айқаптың»  беттеріндегі  мақалаларындағы  грамматика,  фонетика,  морфология, деген 

халықаралық сөздерді қолданған.  

       Қазақ тілімен туыстас түркі тілдерінде терминология проблемасы белгілі бір жүйеге 

түспей, үйлесім таппай жатқан кездерінде А.Байтұрсынұлының жаңашыл әрекеті 

түркологияда ерекше түскен еді. Оның байырғы да қазақи сөздер негізінде жасаған 

қарапайым халыққа түсінікті терминдерді о баста жеке мақалаларында кейінірек «Оқу 

құралы», «Тіл-құрал» деп аталатын (I.Фонетика- «дыбыс жүйесі», II. Морфология- «сөз 

жүйесі»,III. Синтаксис «сөйлем  жүйесі»); «Тіл жұмсар» («Қолданбалы  грамматика») 
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аталатын еңбектерінде кеңінен қолданыла бастайды. Мәселен,дыбыс дауыссыз 

дыбыс,жарты дауысты дыбыс,қатаң дыбыс,ұяң дыбыс ,буын, сөз аяғы,сөз басы,қос 

сөз,туынды сөз, тұлға, түбір, жалғау, жұрнақ,қосымша, септіктер: атау, ілік, барыс, 

табыс, жатыс, шығыс, көмектес, зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етіс үстеу, шылау, 

демеу, т.б. жүздеген лингвистикалық терминдердің қазақ тілі білімінде А.Байтұрсынұлы 

есімімен байланысты айтылады. 

       Ғылымның осындай тұтас терминдер жүйесін қалыптастыруының қазақ тіл білімінің 

терминологиясын жасаушы екендігінің дәлелі бола алады. Осы жайында ф.ғ.к.  

А.С.Мұхтарова  былай дейді: «А.Байтұрсынов қазақ тіл білімінің терминін де жасаған адам. 

Ол грамматикада қолданған терминдердің күні бүгінге шейін қолданылып келе 

жатқандарын тек атап өтейік: сөз, дыбыс, дауысты дыбыс, дауыссыз дыбыс, ұяң дыбыс, 

қатаң дыбыс, жіңішке сөз, жуан сөз, буын, тасымал, қосымша, жалғау, жұрнақ, септік 

жалғау, көптік жалғау, тәуелдік жалғау, жіктеу, жекеше, сөз тұлғалары, түбір, туынды сөз, 

атауыш сөз, зат есім, сын есім, жай шырай, талғаулы шырай, таңдаулы шырай, сан есім, 

жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, етістік, баолымды, болымсыз, 

көсемше/үнемді, үнемсіз/, есімше,тұйық, сабақты, салт етіс, ортақ етіс, өздік етіс, ырықсыз 

етіс, ашық рай, осы шақ, өткен шақ, одағай, демеу, жалғаулық, сөйлеу, сөйлем, жалаң 

сөйлем, жайлыма сөйлем, болымды сойлем, болымсыз сөйлем, толымды сөйлем, лепті 

сойлем, бастауыш, анықтауыш, толықтауыш, қыстырма сөз, қаратпа сөз, құрмалас сөйлем, 

басыңқы сөйлем, бағаныңқы сөйлем, сызықша, нүкте, үтір,   қос нүкте, сұрау белгісі, леп 

белгісі, көп нүкте, жақша т.б. 

        А.Байтұрсынұлының тұңғыш рет осынша терминдерді жасап, оны қазақ тіл біліміне 

кіргізу зор еңбек. Ал оларды дәл,нақты, дұрыс тауып, қолданғанын өмір, уақыт сыны 

дәлелдеп отыр. Оны осы терминдердің күні  бүгінге дейін қолданылып жүргенінен, 

ғылымда әбден қалыптасып, өзіндік орын алғанынан көруге болады». А.Байтұрсынұлының 

қазақ тіл білімінің ғана емес әдебиеттану ғылымының да негізін қалаушы екендігі 

мойындалған шындық. 1923 жылы ғалымның  мерейтойына арналған мақаласына М.Әуезов 

« Жаңа өсіп келе жатқан қазақ әдебиеті Ахаңды өзінің басшысы санайды»,-деген 

болса,әдебиетші ғалым Р.Нұрғалиев оның « Әдебиет танытқышы» туралы айта келіп, 

«...қазақтың ұлттық әдебиеттануының ғылыми негізі, методологиялық арналары, басты-

басты терминдері мен теориялары түп-түгел осы кітапта қалыптастырылған» - деп әділ 

көрсетті.Сонымен, екіншіден, қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салған тұңғыш 

әдебиет теориясын жазған ғалым осы ғылым саласының ғылыми терминологиясын да 

жазған. Терминделуші ұғымдарды дәл білдіретінжүздеген әдебиеттану терминдерін жасай 

отырып, ғалым олардың ғылыми терминге тән дефинициясын да (ғылыми 

анықтамасын)берген. Ол дегеніміз ғылыми ұғымның,өзіне ғана тән белгілерін айқын 

көрсетумен қатар, олардың  ұғымдар жүйесіндегі алатын орнын да көрсету деген. Мысалы, 

« Айшықтың әрбір тақтасы шумақ деп аталады. Жұрттың бір ауыз өлең дейтіні шумақ 

болады, әр шумақта бірнеше тармақ болады. Тармақ дегеніиміз-өлеңнің әрбір жолы. 

Тармақ бірнеше бунақ болады. Бунақ дегеніміз өлеңді айтқанда сезілетін дауыс 

долқынының соқпа-соқпаның арасы. Бунақ ішінде буын болады». Бұл мысалдан 

байқайтынымыз, ғалым, біріншіден, өлеңнің құрылым-құрылысын (түр-тұрпасын – А.Б.) 

анықтаған, екіншіден әрбір ұғымның өзіндік ерекшелігін, басты белгісін, іргелес 

ұғымдардан айырмасын көрсететін анықтама берген. Яғни әрбір ұғымның мазмұны мен 

көлемін анықтаған; үшіншіден, әр ұғымның ғылыми атауын( айшық, шумақ, тармақ, бунақ, 

буын) жасаған төртіншіден, терминдердің жүйелік ерекшелігін ескере отырып жалпы 

қолданыстағы бір үлгімен жасалған (модель) сөздерді термин ретінде пайдаланған; 

бесіншіден, ғылыми ұғымдардың арқасындағы жүйелік құрылымдық байланысты 

көрсеткен. Дәлірек айтқанда, айшықтың шумақтан, шумақтың-тармақтан, тармақтың-

бунақтан бунақтың-буыннан құралатындығын сатылай көрсету арқылы ұғымдық 

микрожүйенің өзіндік табиғатын танытқан. 
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Бұдан   ғалымның   өзізерттеп  отырған  ғылым  саласындағы  ұғымдар  жүйесінің ішкі 

байланысы  мен ерекшелігі терең болумен бірге  оларды  таңбалауда  тілді  өте  шебер  

пайдалана  алғандығы байқалады.Әдебиет  танытқыштан  мұндай мысалдар  әліде көптеп 

келтіруге болады  жек ғылымдардың  өзара  байланысымен  барып  ұғымдар  жүиесі  

құралатыны  сияақты соларға  сәикес  келатін  жеклеген  термин  сөздердің   жиынтығы  

терминдер  жүесін  салалық  терманологияны құрайды  Әдбиет  танытқыштағы  ғылым  

қаламынан  туындаған  біртұтас  жүйе  құрайтын  терминдер  оның  әдебиеттану   

ғылымыныңм  ғылыми  терминологиясын қалыптастырғанын  көрсетеді  А байтұрсынұлы  

тіл  білім  әдибиеттану  ғылымдардың  ғылыми   терминологиясын жасаумен бірге, қазақ 

тілін оқыту әдістемесіне қатысты көптеген терминдерді жасаған. Олардың қатарына әдіс, 

әдісқой, сауаттау әдісі, жалқылау әдісі, жалпылау әдісі, жалқылау-жалпылау әдіс сияқты 

терминдерді жатқызуға болады. Ғалымның, қазақ тілін оқыту методикасының негізін 

қалаушы ретіндегі орны бір төбе. А.Байтұрсынұлының жан-жақты ғалым екендігін айта 

келіп, Р.Сыздықова «А.Байтұрсынов өз алдына жүйелі  бағдарлама қойғанға ұқсайды: ол 

алдымен қазақша сауат аштыруды мақсат еткен, бұл үшін «Оқу құралды» жазған; одан соң 

қазақ тілінің грамматикалық құрылымын ана тілінде талдап біру мақсатын қойған бұл 

үшін... «Тіл-құралды» жазған; дұрыс сөйлеп, дұрыс жазуды үйрету үшін «Тіл жұмсарды», 

сауат ашу, тілді оқыту методикасын жасап, «Баяншыны жазған» деп ой түіндейді. 

Ғылым,білім саласында қазақ тілінің қолданыс аясының кеңеюіне мақсатты түрде үлкен 

мән берген және термин шығармашылығында ұлт тілінің өз мүмкіндігін шебер қолдана 

білген ғалымның әлі баспа бетін көрмеген немесе кезінде жарияланып, қазір қолға  түспей 

жүрген ондай еңбектері табылып жатса,олардың ішінде де көптеген терминдермен жаңа 

қолданыстардың  болатындығына еш күмәндануға болмайды. А.Байтұрсынұлы қазақ тіл 

білімі, әдебиеттану сияқты жеке ғылым салаларының  ғылыми терминологиясының негізін 

қалаумен ірге, көптеген әдіснама, тарих және этнографияға,жалпы мәдениетке қатысты 

терминдер жасаған ғалым. Ендігі бір айрықша атап айтуды қажет ететін мәселе-ғалымның 

терминжасамының тәсілдері мен жолдарын анықтап бергендігі.Яғни төртіншіден, 

А.Байтұрсынұлы терминжасам тәсілдерін анықтап, оларды өз тәжірибесінде тұңғыш 

рет кеңінен пайдаланған. Терминжасам тәсілдерін ара-жігі ашылып, олардың термин 

шығармашылығында іске қосылуы қазақ тілінің грамматикасының жазылуымен тікелей 

байланыста қарастыруды қажет етеді. Терминделуші ұгым мен терминдеуші сөзді 

сәйкестендіру үшін ұғымдар жүйесінде де, терминдер жүйесіне де бірдей мән беру термин 

жасаушыға аса қажет. А.Байтұрсынұлы жасаған терминдердің түгелге жуық сәті 

шығуының сыры- оның нағыз терминолог ретінде лексикология тұрғысынан да, 

концептология тұрғысынан да қарай білуінде жатса керек. 
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 «ҰЛАН» ГАЗЕТІНІҢ БАЛАЛАР БАСПАСӨЗІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 

 

Балалар мен жасөспірімдердің республикалық «Ұлан» газеті – Қазақстан балалар 

баспасөзінің негізін қалап келе жатқан сүйікті басылымдардың бірі. 80-жылдық қысқа да 

ұзақ тарихы бар, талай «тар жол, тайғақ кешулерден» өтіп, талай тауқыметті артқа тастады. 

Қазақстанның тәуелсіз заманына да жетті. 

Газет шыға бастаған күннен бері жас буынның өмірдегі бағыт сілтер кеңесшісі, қол 

ұшын берер көмекшісі, ой бөлісер сырласы болып келеді. Бүгінгі күні қаншама атақты 

еңбек адамының, мәдениет пен өнер қайраткерінің, озық ойлы саясаткер мен ғалымның, 

осы газет арқылы дүние танып, қанаттанғанын айтып берудің өзі күш. Кішкентай 

бүлдіршіннің саналы да салауатты азамат, білімді де білікті маман болып тәрбиеленуіне 

газеттің қосқан үлесі зор. Газет балалардың ой-өрісі мен дүниетанымын ұлттық тұрғыдан 

өсіретін, халқымыздың сан қырлы тарихы мен салт-дәстүрін насихаттайтын кең тынысты 

шығармалар жариялап, жас ұрпақтың бойына елімізге деген патриоттық сезім рухын сеуіп, 

Отанын сүйген, елін қадір тұтқан үлкен азамат болып ер жетуіне қомақты үлес қосып 

келеді. 

Балалардың оқу-білімге ынтасын, құштарлығын арттыру, олардың ойлау, өзінше 

тұжырымдау, өзіндік пікірін айта білуге тәрбиелеу – «Ұлан» газетінің басты мақсаты. 

Сонымен қатар, балғындардың рухани дүниесін кеңейтуде басты себеп болатын олардың 

шығармашылығына әрдайым үлкен орын беріледі. 

Өзге басылымдардан газет өзіндік қалыбымен, көлемімен және шығу мерзімінің 

жиілігімен ерекшеленеді. Газетте публицистиканың әр түрлі пішіндері мен жанрлары 

пайдаланылады. 

«Ұлан» газеті 1930 жылы 20-наурызда алғаш рет «Лениншіл жастың» қанатының 

астында, оның 5-6 беттерінде «Пионер» деген атпен шықты. өлкелік комсомол комитеті 

бюросының және халық ағарту комиссариатының тапсырмасымен өлкемізде газеттің 

алғашқы жауапты редакторы А.Нұралин болды. 5-қараша, «Пионер» газеті Алматы 

қаласының Гоголь көшесіндегі №9 үйде тұңғыш рет өз алдына дербес басылым болып 

шықты.  

1937 жыл. Наурыз. «Пионер» газеті «Октябрь балалары» деген атпен шыға бастады. 

1941 жыл. 28 маусым. Осы күнгі газеттің алғашқы бетінен «Пионерлер, Ұлы 

Отанымыздың күш-қуаты арта беру үшін қолдарыңнан не іс келсе, соның бәрін де 

істеңдер», - деген ұранын оқуға болады. 

Газет осы нөмірден кейін соғыс жағдайына байланысты уақытша жабылды.  

1946 жыл. 9-мамыр. «Октябрь балалары» «Қазақстан пионері» деген атпен түледі. 

1990 жыл. 4-қаңтар. «Қазақстан пионері» газеті «Ұлан» деген атпен жарық көре 

бастады. Ал еліміз тәуелсіздігін жариялағаннан бері ұлттық балалар мен жасөспірімдер 

басылымы болып, халықтық педагогика жүйесін басшылыққа алып, тақырып аясын 

кеңейтіп, 1991 жылдың басынан сегіз беттік апталық газет болып шығып келеді. 

80-жылдық тарихы бар «Ұланның» – «Октябрь балалары» кезіндегі, «Қазақстан 

пионері» атанып, шартарапқа таралған шағындағы рухани әлемге қосқан үлесі есепсіз. 

Оның әрбір санында уақыттың үні, тынысы бар. 

Бұл балалар мен жасөспірімдер газеті болған соң, балалар шығармашылығына үлкен 

мән берілді. Балалар жіберген хаттар редакция бөлімінде сұрыпталып, әртүрлі айдарлармен 

жарық көре бастады. Мәселен, «Пікірлесу клубы», «Қазақстан пионері», «Тілші болдық», 

«Бұл мақала түзетусіз шықты», «Бірінші рет жазғаным еді», «Бала, хал қалай», «Өнердің 

міндік тұлпарын», «Қыл қаламға құштарлар», «Туған жерім менің – Қазақстаным!», «Ана 
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тілі ардақты», «Тілім менің, елім менің», «Сабақтан соңғы сағаттар», «Атам айтады», 

«Рауан», «Қанат», «Шимайбектің портфелі» айдарлары. 

Бүгінгі  жалпыхалықтық мәселе – баланы білімге, рухани тазалыққа ұмтылысын 

ояту. Білімсіз адамнан мардымды ештеңе шықпайды. Екіншіден, адал жүру, адамның ар 

алдында таза болуы – адамгершілік негізі болып табылады. 

Газеттің «Пікірлесу клубы» айдарында көтерілген тақырыптар дені осы бағытта. 

Оқырмандар көбіне-көп өзара сын, әсіресе, қараңғылық, адалдық, достық туралы көп 

жазатын. 

Мәселен «Тілің-арың» (1984-1985 ж №21-№28), «Жақсы мен жаман» (1965 ж№94-

№101), «Ар сақтау деген не?» (1964ж №22-№106), «Үлкен жүректі адам» (1970 ж №20-

№25), «Күлпаштың кітабы» (1975 ж №77-№99), «Әдептілік - әдемілік емес пе?» (1979 ж 

№24-№65), «Жақсы адам болғым келеді» (1985 ж №45-№90), «Спорт – енжарлықты 

сүймейді» (1985 ж №102-№113) деген тақырыптар төңірегінде пікір алысулар 

жасөспірімдер аясынан шығып, мұғалімдердің, психологтардың, ғылымдардың араласуына 

ұласты. 

Жас ұландар «Жақсы мен жаман» ұғымын тереңірек ұғынып, адамгершілік, ізгілік, 

мейірімділік турасында өз ойларын ашық ортаға салды. Сол замандағы бүлдіршіндердің 

өмір туралы түсінігін осы «пікірлесу клубында» анық байқауға болады. Әркімнің түсінігі 

әр түрлі. Кейбіреуінің пікірі бұрыс, қате болады. Осыларды сарапқа салып, жөн сілтеп, 

бағыт беріп отыратын психологтар, ғалымдар пікірталастың қорытындысын жасайды. Бұл 

адамдар ғылыми тұрғыда дәлелденген пікірлер айтады, оны оқыған оқырманның санасында 

белгілі-бір ұғым жайлы дұрыс түсінік қалыптасады. Міне, бұл қозғалған тақырыптар 

адамның жеке басының тәрбиесіне жататын болса, онда біз «Ұланды» тәрбиеші, ақылшы 

деп атауымызға толық мүмкіншілігіміз бар. 

«Туған жерім менің - Қазақстаным», «Ана тілі ардақты», «Тілім менің, елім менің» 

деген айдармен жарияланып отыратын мақалалардан патриоттық лебі сонадайдан сезілетіні 

тақырыбынан-ақ айқын. 

Жастар Қазақстанның болашағы жарқын әрі келбетті болатынына сенді, әрі сол 

болашақты жасаушы өздері екенін үнемі ескере отырып, ұлттық сипатты сақтап қалатын 

тіл екенін айтады. Сол ана тілдерін шұбарлатпауға бар күштерін салып, қатарластарын да 

соған үндейді. 

Тұрақты «Атам айтады» айдары көне тарихи жер-су аттарын  сипаттайды. Оқушы 

қазақтың қилы тарихы қалдырып кеткен атаулар жайлы толық мағлұмат алады. 

М.Жұмабаев өзінің «Педагогика» атты еңбегінде: «Адам ойлау арқасында ғана 

заттардың, көріністердің арасындағы байламды белгілеп, оларды бар қылған себептерді 

табады. Келешекте оларға ие болатынын ойлап шығарады, келешекті болжай алады. 

Қысқасы, ойлай білетін адам шын мағынасымен адам. Ойлау осындай қымбат көрініс болса, 

оны өркендету керек. Әсіресе, тәрбиеші баланың дұрыс ойлап, үйренуіне көп күш жұмсау 

керек», - деген болатын. Сол сияқты, балалардың ой-өрісін дамытуға газет те көп күш 

салады. Күні бүгінге дейін әр саны сайын беріліп тұратын «Танымдық Ойындар Әлемі» 

атты айдардың ауқымына сондай материалдар топтасқан. 

«Өнердің міндік тұлпарын» атты айдар «Ел іші - өнер кеніші» демекші ел ішіндегі 

өнерлі өрендердің өнерін жұртшылыққа таныстырды. «Бірінші рет жазғаным еді», «Бұл 

мақала түзетусіз шықты» айдарлары қыл қаламға  құштарлардың қолтығынан демеп, 

даңғыл жол салып берді. 

1978-1981 жылдары газет бетінде «Жас тілшінің блокнотынан» атты арнайы сабақ 

жүргізіле бастады. Мұнда балалар баспасөзінің тілі, стилі жайлы, газет жанрларының 

кейбір түрлерінің жазылу формасы турасында әңгіме сабақтар өткізілді. Бұл сабақтың жас 

тілшілердің журналистік қыл қаламдарының ұшталуына үлкен септігін тигізді.  

Жас тілшілердің тырнақалды мақалалары олардың әдебиетке, жазушылыққа 

қызығушылықтарын арттырды. Газеттің бұрынғы жас тілшілері Ә.Нұршайықов, 

К.Әмірбек, Ұ.Доспанбети, А.Шымырбаев, А.Байтанаев, Н.Оразалиндер бүгінде елімізде 
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танымал ақын-жазушылар. Олар өздерінің шығармашылық жолдарын әңгімелеген кезде ең 

алдымен «Қазақстан пионері» еске алып отырады. 

Қаршадайынан осы газеттен тағылым алмай, алғашқы балаң еңбектерін соған 

бастырмай, аспаннан  түсе қалған ақын мен жазушы кем де кем. Газетті үзбей оқып, хат 

жазысып, еңбектерін бастырып, кейін танымал журналист, белгілі ақын, жазушы болып 

кеткен кісілер аз емес. Біз жоғарыда біршамасын атап өттік. Міне, осы тұрғыдан алғанда, 

газеттің кешегі жас тілшісінің бүгінгі еліміздің арқа сүйер азаматтарына айналуына иненің  

жасауындай болса да қосқан үлесі бар екенін анық байқауға болады. 

Газет қызметкерлері неғұрлым өмір тәжірибесі толысқан, жазу, сызу жағына бес 

аспап, падагогикадан хабардар болып келсе, газет материалдары да соғұрлым нысанаға 

дарығыш келеді. Әр кездері газет бұл талаптың деңгейінен шығып отырады. Оған дәлел, 

газетте алғаш редактор болып А.Нұралин (1930-1932 ж.), бірқатар елімізге танымал белгілі 

жазушылар С.Ерубаев (1933-1934ж.), М.Мамажанов (1956-1958ж.), С.Сарғасқаев (1958-

1961ж.), С.Бердіқұлов (1965-1970 ж.), Б.Сапаралин (1991 ж.), майталман ақындар 

Ф.Оңғарсынова (1970-1977 ж.), С.Қали (1991 жылдан бері) редакторлық қызмет атқарды. 

Газеттің басқа да қызметкерлері Қ.Аманжолов, Т.Әбдіков, О.Әубәкіров, А.Байтанаев, 

М.Ғабдуллин, Б.Бұлқышев, Е.Елубаев, Н.Оразалин, М.Сүндетов, Ә.Тарази, Ж.Саин, 

Ә.Нұршайықовтардың есімдері бүгінде тек өз елімізде ғана емес, әлемнің көптеген 

елдерінде танымал. 

Ал 1960-1965 жылдары редакцияның ең негізгі пионерлер бөлімін меңгерген 

И.Жақановтың орны ерекше. Олай деуіміздің себебі, ол өзінің зерттеушілік жұмысын дәл 

«Қазақстан пионерінен» бастаған екен. 

«Мен қызмет еткен төрт жылдағы газет нөмірлерін парақтап отырсам, бір санында 

өнер тақырыбы қамтылмай қалмаған екен. Осы жұмыстың бүгешігесін жан-жақты, сала-

сала қарастыра жүріп, ақырында өзімнің нағыз өнер зерттеушілік жұмысым осы газеттен 

бастау алды»,-дейді дарынды композитор, талантты жазушы, танымал өнер зерттеушісі, 

Ш.Айтматов  атындағы халықаралық сыйлықтың иегірі И.Жақанов. Шынымен де осы 

жылдардағы газет нөмірлеріне үңілер болсақ, ән падишасы Біржан сал, Ақан сері, үкілі 

Ыбырайлардың, күйшілерден Құрманғазыдан бастап Дәулеткерей, Ықыластардың 

өмірбаяны мен шығырмашылық жолдары жайлы толыққанды мағлұмат ала аламыз. 

Сонымен, «Ұланның» Кеңестік дәуір тұсындағы газет материалдарына тоқталып 

өттік. Байқағанымыздай, газет көбіне-көп заман жаршысы болды. Газет ұлттық салт-

дәстүріміз, әдет-ғұрыптарымыз, ана тіліміз бен дініміз жайлы мақалалар жариялауға 

мүмкіншілігі болмады. Ол үшін газетімізді айыптаудың да жөні де жоқ болар. Себебі, сол 

замандағы басылымдардың бәрі саяси идеология құрсауында болғаны мәлім. Бірақ сонда 

да бұл басылым әрқашан ұландар бапкері бола білді. Ол келешек тәуелсіз Қазақстанның 

жас ұрпақтарының патриот болып өсуіне қосқан үлесінің зор екеніне көзіміз жетті.  

Айтулы ғалымдар барлық ұлылық пен даналықтың негізі балалық шақта қалана 

бастайтынын айтады. Балалық шақта қалыптасқан үлкен өмірдің іргетасы берік те мығым 

болса, алда кездесетін қандай қиыншылық, тауқыметке де төтап береді, уақыт сынынан 

сүрінбей өтеді. Міне, бұл тұрғыдан алғанда газет шыға бастаған күннен-ақ жас ұрпақтың 

ақылшы досы, айнымас серігі, дем берушісі, жақсылық атаулының жаршысы, ең негізгісі – 

тәрбиешісі бола білді. Ол жастардың бойына ұлттық ерекшеліктерімізді танытатын 

қасиеттерді дарытуға күш салды. Олардың бойына имандылық, инабаттылық, қайсарлық, 

адалдық сияқты асыл қасиеттерді егіп, жаңа заманға сай саналы, білімді, іскер қоғамшыл 

азамат етіп қарастыруға баулыды. Сонымен бірге ана тілін, тарихын, салт-дәстүрін жетік 

білуге, танып-зерттеуге құлшындырып құрметтей, бағалай білуге үйретті. Сонымен, 

«Ұланның» оқырмандары неғұрлым көп болса, еліміздің саналы, білімді да білікті, елін 

сүйген патриот азаматтарының көбейе беретіні сөзсіз. 
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ОЧЕРК ЖАНРЫНЫҢ КЕШЕГІСІ МЕН БҮГІНІ 

 
Очерк - публицистика жанрының бір түрі. Бұл жанрды көркем шығармашылықтан 

бөліп қарауға болмайды. Өйткені, очерктің шығармашылықпен бірге төл сипаты мен кең 

мағынасы бар. Бұл жөнінде әдебиет зерттеуші ғалым, ақын, түркітанушы Ахмет 

Байтұрсынов өзінің «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде публицистика жанрын «көсем 

сөз», очерк жанрын «әуезе» деп атап, соған байланысты көптеген терминдер 

қалыптастырған [1]. 

«Болған уақиғадан бастан-аяқ болған түрінде, ретінше мезгілін, мекенін көрсете 

мазмұндап, мағлұмат беру әуезе болады. Әуезе ақпар мағынада, оның мысалы, шағын түрде 

айтқанда мынау болады»  деп көрсеткен. А.Байтұрсыновша айтсақ, әуезе дегеніміз сөз өнері 

ішіндегі ұтымды да жедел әрі өтімді жанр саналады. Бұл әуезе жанрының қоғамдағы 

пайдалы қасиеттер мен мүмкіндіктерге ие екенін А.Байтұрсынов  жоғарыда аталған өз 

еңбегінде дәлелдеген. Очерк халықаралық саясат мәселелерін, күнделікті тіршіліктегі 

құбылыстарды суреттейтін жанр. Өмірдегі оқиғаларды очерк арқылы хабарлау немесе 

жасау баспасөз, радио, теледидар секілді бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 

орындалады.  

Бұқаралық ақпарат құралдары жөнінде Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазіргі баспасөзде 

жарық көріп жатқан кісі күлерліктей ұшқары пікірлерден де, тіпті байсалды 

пайымдаулардан да бірнеше өзекті мәселелер төңірегінде көпе-кернеу ойдан қиыстыру 

белең алып барады» деп сынаған [2]. Расын айтқанда, очерк жанрының негізгі міндеті - 

қоғамдағы халықтың тыныс-тіршілігін жан-жақты салада шынайы қылып суреттеу.  

Қазақ жазушылары мен әдебиет зерттеушілері тарапынан Т.Ыдырысовтан басқа 

ешкім очерк жанрына арнайы кітап жазбаған. Тек бірен-саран ғалымдарымыз очерк туралы 

пікірлерін ортаға салып, мақалалар жазған. Мысалы: Бейсенбай Кенжебаевтың 

«Жаңа әдебиеттің туа бастаған шағы», Темірғали Нұртазиннің «Очерк өзегі – өмір», 

Сағынғали Сейітовтің «Қырық жылда» т.б. зерттеу мақалаларын атауға болады. Шынында 

да очерк – дербес көркем шығарма. Сондықтан ол көркем шығарма мен оған қойылатын 

талаптар мен шарттарға да белгілі дәрежеде жауап береді.  

Очеркке берілген анықтамалардан аңғарылатыны, очерк – өзінің табиғатында 

өмірдегі өзгерістерге тез бейімделетін жанр. Әдебиеттану терминдерінің қысқаша 
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сөздігінде: «Очерк – эпикалық, суреттеушілік әдебиеттің бір түрі, ол басқа түрлерден 

(роман, повесть, әңгіме) айқын мағлұматтарымен ерекшеленеді, яғни очеркте нақты өмірде 

болған оқиғалар белгілі дәрежеде дәлірек бейнеленеді, оған қатысушылар өмірде болған 

адамдар», - дейді. Ал, Г.Поспелов «Әдебиет теориясында»: «Бірыңғай көркемдік міндет 

атқаратын новелла мен әңгімеге қарағанда,  очерк баяндау тұрғысындағы шығарма, оның 

мақсаты – бейнелі түрде елестете баяндау, әрі бейнелі хабарлау» деген тоқтамға келген. 

Қазақ әдебиеттануының негізін салушылардың бірі академик Зейнолла Қабдолов: 

«Шағын эпостың әңгімеге жақын тұрған бір түрі – очерк. Бұл да қысқа көлемді шығарма. 

Мұнда да үлкен шындықтың кішкене бір бөлегі, адам өмірінің аздаған эпизоды нәрлі 

тілмен, әртүрлі суреттер арқылы шебер, тартымды бейнеленуге тиіс», - дейді.  

Профессор Тауман Амандосов: «Көркем – публицистикалық жанрлардың бір түрі – 

көркем очерк. Очерк үгіт пен насихаттың жауынгер де әсерлі формаларының бірі екендігін 

өмірде дәлелдеген, дәлелдей де беретін көркем-публицистиканың алғы шептегі жанры 

болып қалыптасты. Бұл жанр өмір шындығының құбылыстары мен оқиғаларын батыл да 

терең талдап, тартымды тілмен шағын «сурет» салып береді» деген тұжырым жасайды. 

Міне, очерк теориясында зерттеушілердің қай-қайсысы болсын очеркке көркем-

публицистикалық жанр деп баға береді. М.Горький очеркке берген анықтамасында оның 

түп-төркінін «очертить», «очерчивать» деген етістіктерден шыққанын ескеру керек екенін 

атап айтқан. Яғни, белгілі бір заттың елесін сызу, беру деген сөз. Белгілі бір идеяны әсерлі, 

айшықты формада жеткізу, оны бейнелеу құралдары негізінде көркемдеу деген сөз. 

Қазақ баспасөзінің, дәлірек айтсақ, ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың  І 

жартысындағы қазақ баспасөзінің сипатына, зерттеу очерктеріне тоқталдық. Осы кезеңде 

жазылған очерктер қазақ баспасөзінің енді ғана дүниеге келіп, ел арасына тарай бастаған 

кезі. Қазақ баспасөзі жайында жазылған Қ.Н. Бекқожин очерктері қазақ баспасөзінің 

атқарған қызметтері, міндеттері мен көздеген мақсаттарының қанадй болғандығы жөнінде 

тарихи тұрғыда мәлімет береді. 

Очерк – шын оқиғаны қысқаша суреттейтін, көлемі шағын, әдеби көркем 

шығарма. Егер осындай анықтамаға ден қоятын болсақ, онда қазақ очеркінің пайда болуы, 

қалыптасуы ХІХ ғасыр аясынан бастау алады деуге негіз бар. 

Публицистика жанры ретінде де, көркем әдебиет жанры ретінде де очерктің 

дерекшілдігін атауымызға болады. Осы ретте, очерктің белгі-нышандарын жазу мәдениеті 

қалыптасқан кез келген тарихи-әлеуметтік ортадан көруімізге болады. Өйткені, жазу 

дегеніміз – ой-дерек көрінісі. Ал, ой-дерек болса, белгілі бір ортаны тануға көмектесетіні 

айқын. Олай болса, өмір көріністерін таңбалаған Шумердің сына жазуларынан бастап, 

байырғы түркілердің эпикалық сарынға толы жазуларынан көптеген айғақ-деректер табуға 

болады. Бұл жағынан келгенде айтып отырған очерк жанрының тарихы тым байырғы жазба 

жәдігерлерден бастау алған десек еш қателеспейміз. Дегенмен, бұл мәселе – өз алдына 

бөлек тартатын ғылым саласы. Оның үстіне, очерктің бүгінгі қалыптасқан болмысы мен 

категориялық сипаты ХҮІІІ ғасырдың алғашқы жартысындағы қоғамдық қатынастардың 

алмасу кезеңімен тұспа-тұс келеді деп айтуымызға болады. Атап айтқан мәселелердің бәрін 

айқындауға арналан зерттеу тақырыбының өзектілігі бұл тұрғыда ешқашан талас туғызбаса 

керек. 

 Уақыт пен әлеуметтік ортаның, адам мен қоғамның «жанды» шежіресі ретінде 

очерктің рухани мәдениет аясындағы мән-маңызы айрықша зор. Бұл тұрғыдан келгенде 

очерк жанрына қоғамды шыңдайтын, талғамды жетілдіретін мәдени-рухани ықпалды 

«құрал» деп қарап, оның эстетикалық және ағартушылық қасиеттеріне ғылыми зердемен 

ден қойып отыру қажет. Бұған қазақ топырағында туындаған очерктер сандық та, сапалық 

та өресімен әбден лайық. Бүгінгі таңда қазақ очеркінің 250-300 томдай болатын мәтіндік 

материалдары бар.  Қазақ баспасөзінің 140 жылдан астам тарихы бар. Қазақ баспасөзінің 

тарихы әр кезеңдегі тарихи оқиғаларға байланысты зерттеліп келеді.  
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Кеңестік идеологияның қиын-қыстау кезеңінің өзінде-ақ «Қазақ мерзімді 

баспасөзінің» ақиқат тарихын жазуға барынша күш салып, үлестерін қосқан, тіпті 

орталықтан қудалау көріп, жазаға да ұшыраған Қайыржан  Бекхожиннің зерттеу еңбегі 

туралы бүгінгі күнде айтуымызға болады.                                                          Еңбек 

«Қазақтың мерзімді баспасөзінің пайда болуы», «Буржуазиялық-демократиялық 

революция дәуіріндегі қазақ баспасөзі  /1905-1907 жылдар/», «Қазақ баспасөзі 

революциялық жаңа өрлеу және дүниежүзілік империалистік соғыс жылдарында /1910-

1917 жылдар/», «Қазақ баспасөзі Ұлы Октябрь социалистік революциясының жеңуі және 

совет өкіметін орнату үшін күресте /1917 жылдың марты – 1918 жылдың июні/», «Қазақ 

баспасөзі шетел соғыс интервенциясы мен азамат соғысы дәуірінде / 1918-1920 жылдар/», 

«Қазақ баспасөзі республиканың халық шаруашылығын қалпына келтіру үшін күресте 

/1921-1925 жылдар/», «Қазақ баспасөзі социалистік индустрияландыру үшін күрес және 

ауыл-шаруашылығын жаппай коллективтендіру ісін әзірлеу дәуірінде / 1926-1929 жылдар/» 

деген басты-басты алты тарауға бөлінген [3,9-10]. Ал тараулар болса сол кездегі тарихи 

кезеңдерге байланысты қазақ баспасөзінің пайда болу, қалыптасу, даму жолдарына орай 

іштей бірнеше тақырыпшаларға таратылып берілген. Мәселен, «Қазақтың мерзімді 

баспасөзінің пайда болуы» деп аталатын алғашқы тарау іштей «Қазақ публицистикасы мен 

баспасөзінің негізін салушылар» және «Қазақ тілінде шығарылған алғашқы газеттер» деген 

екі тақырыпта бөлініп берілген.  

Алғашқы тақырыпта Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтардың 

публицистикалық мұраларына терең талдау жасалынуы арқылы, олардың не себепті қазақ 

баспасөзінің негізін салушылар қатарына жатқызылатындығы дәлелденсе, екінші 

тақырыпта қазақ тілінде алғаш шығарылған «Түркістан уалаятының газеті» туралы тұңғыш 

батыл пікір айтып, аз да болса бұл басылымдардың прогрессивтік жақтарына баға беріп, 

оның ресми емес бөлімінде көтерілген мәселелерге көңіл аударған да, Ә.Бөкейхановтың 

«Қыр баласы» деген бүркеншік атпен халық ауыз әдебиеті хақында материал жариялап, 

полемика тудырғанын, М.Ж.Көпеевтің, Р.Дүйсенбаевтың және тағы басқа ол кезде аттары 

ауызға алына бермейтін ғұламалар туралы дерек беріп, сөз  астарына көп мән беру арқылы 

бұл екі газеттің де халқымыз үшін сарқылмас бұлақ екендігін сездіріп кеткен. Соның бір 

куәсі соңғы жылдары Ү.Сұбханбердинаның тікелей маңдай терімен жарыққа шығып, 

рухани байлығымыздың бір белгісіне айналған «Дала уалаяты газетінің» 5 томдық толық 

мәтіні берілген библиографиялық көрсеткіші. Екінші бір көңіл аударарлық мәселе кітаптың 

үшінші тарауында XX ғасырдың басында еркін ойлы, биресми тұрғыда шығып тұрған, 

демократиялық, прогресшіл бағыттағы «Қазақстан» газеті мен «Айқап» журналына деген 

автордың өзіндік көзқарасы, ұстанған позициясы.      

«Қазақстан» газеті туралы автор: «1910-1914 жылдардағы революциялық 

қозғалыстың жаңа өрлеуі Қазақстан жұмысшылары мен шаруаларына ғана емес, сонымен 

қатар қазақ арасында жалпы демократиялық, мәдени-ағартушылық қозғалыстың 

жандануына үлкен әсер етті. Мысалы, Орда қаласында алдыңғы қатарлы қазақ 

интеллегенциясы: мұғалімдері, дәрігерлері т.б. қызметкерлер жасырын кәсіпшілік одақ 

ұйымдастырады. Одақтың көздеген шаруашылық, саяси мақсаты болды. Осы ұйым 

баспахана сатып алу үшін елден ақша жинап, жиналған қаржыға А.Н.Щелкованың меншікті 

баспаханасын ашуға көмектеседі. «Қазақстан» газетінің алғашқы нөмірлері осы 

баспаханада шығарылады. Бұл көңіл аударарлық, әлі де жете зерттелуін қажет ететін 

жайт»,-деп бұл басылымға өзінің іш тартатындығын сездіреді.                             

Қалижан Бекқожин өзінің «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» еңбегінде қазақ 

мерзімді баспасөзі орыстардың отарында болған кезде-ақ тарағанын айтқан. Бодандықта 

жүрсе де, қазақ халқы орыс халқының ұлы ағартушыларынан үлгі-өнеге ала отырып 

мәдениетті үйренді. Сонымен қатар, ұлы орыс халқымен дос болып, қазақтың аса көрнекті 

публицистері қазақ баспасөзінің және журналистикасының негізін қалады.  

Аталмыш еңбектегі «Шоқан Уәлиханов – публицист» очеркінде автор бұл туралы: 

«...Демократияшыл орыс интеллигенциясының азатшылдық идеялары Қазақстанға 
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прогресшіл ниетті адамдар мен саяси қуғынға ұшырағандар арқылы келіп жетті. 1847-1853 

жылдары Ш.Уәлиханов оқыған кадет корпусының оқытушылары ішінде В.Г.Белинскийдің 

идеяларын насихаттаған әдебиетші Ф.Н.Костылецкий, Н.Г.Чернышевскийдің жолын қуған 

тарихшы  Гансевский секілді адамдар болған. Ш.Уәлихановтың рухани өсуіне олар игі әсер 

еткен» деп орыс тұлғаларының қазақ мәдениеті, оқу-ағартушылығына едәуір ықпал 

еткендігін жазады. Осы очеркінде ол Шоқанның дүниеге көзқарасының қалыптасуына, 

бұқарашыл публицист болуына әсер еткен алдымен, өз халқының, бұдан соң шығыс 

классиккалық әдебиетінің шығармалары, оның қоғамдық-саяси көзқарастарының 

қалыптасуына, сондай-ақ бұқарашыл-публицист болуына орыстың ұлы ағартушылары 

және революцияшыл демократиялық бағыттағы журналистикасы мен публицистикасы әсер 

еткенін жазған. Тағы бірде «...Жазылу стилі жағынан Шоқанның очерктері 

М.Ю.Лермонтовтың Кавказ туралы очерктеріне ұқсас. Бірақ, Шоқан Уәлиханов 

публицистикалық мақалалары мен очерктеріне тек еліктеу негізінде жазған жоқ. Орыстың 

демократияшыл публицистикасынан үйрене отырып, ол өзінің творчестволық жолын 

ашты» деп Шоқан Уәлиханов очерктерінің еліктеу еңбегі емес екенін жазған. 

Қазақ халқының көрнекті ағартушысы Ы.Алтынсарин туралы очеркінде ол туралы 

былай көрсеткен: «...Алтынсарин баспасөзді халықты ағартудың, қоғамдық ой-пікірді 

дамытудың аса маңызды құралы деп таныды. Қазақша газет, журнал болмағандықтан, 

халыққа дүниелік жалпы білім тарататын, өнер үйрететін кітап шығаруды мақсат етті». 

Расында, Ы.Алтынсарин баспасөзді халық үшін аса маңызды деп танып, өзінің 

публицистикалық сарындағы өлеңдерін, қазақтың очерктері мен мақалаларын, сонымен 

қатар бірқатар аудармаларын кітап етіп шығарды. Бұл очеркінде жалпы, Ы.Алтынсариннің 

қазақтың тұңғыш педагогы, көрнекті ағартушысы және қазақтың бұқарашыл 

публицистикасының негізін салушылардың бірі болғанын айтады.  

Қазақ баспасөзінің негізін салғандардың бірі Абай Құнанбаевтың бұл ретте 

қарасөздері мен өлеңдерін, сонымен қатар аудармаларын атап айтуымызға болады. 

Орыстың ағартушы тұлғаларынан үлгі ала отырып, бұрынғы феодалдық сананың 

қалдықтарына қарсы күрескен осы үш тұлға  (А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Уәлиханов) 

айлы очеркін «Қазақ публицистикасының негізін салушылар» деп атаған.          

1905-1907 жылдарға арналып жазылған «Қазақстан баспасөзі бірінші орыс 

революциясы кезеңінде» очеркінде сол жылдардағы Қазақстан большевиктік баспасөзінің 

дамуы жөнінде жазады [4,8-15]. «...Қазақстанның бірсыпыра қалалары мен 

кәсіпорындарында алғашқы марксистік үйірмелер он тоғызыншы ғасырдың аяқ шенінде 

пайда болды, осыған байланысты демократиялық мазмұндағы әдебиеттерді оқитындардың 

саны көбейе берді. Қазақ даласындағы үйірмелер және ұйымдармен тығыз байланыс жасап, 

олардан қажет әдебиеттерді алып отырды» деп қазақ жеріндегі социал-демократиялық 

үйірме мүшелерінің К.Маркстың «Капиталын», Ф.Энгельс пен К.Маркстің «Коммунистік 

партияның манифесін» т.б. еңбектерін көрсеткен. Қазақстанның большевиктік баспасөзіне 

бұл революция көп әсер еткен.Өйткені большевиктік «Новая жизнь» газеті, «Орал» газеті, 

«Трудовая жизнь» журналы мен «Степная жизнь»  газеті жарық көрді. Бұл басылымдар 

туралы «...Қозғалысқа басшылық етуде бұл баспасөз жергілікті партия ұйымдарының 

жауынгер қаруы болды» деп жазады. Шындығында, жарық көрген басылымдар баспасөздің 

дамуына өз ықпалын тигізе отырып, партия ұйымдарына өзіндік бір үлесін қосты.Бұдан 

кейінгі 1910-1917 жылдары дамыған қазақ баспасөзі туралы «Большевиктік баспасөз 

революцияның жаңадан өрлеуі және бірінші импералистік соғыс жылдарында» очеркі 

жарық көрген. Бұл кезеңдердегі баспасөз жағдайын: «...Партиялық баспасөздің 

пролетариатпен және еңбекші шаруалармен байланысы күшейді.Бұл Қазақстан мысалынан 

да айқын көрінеді. Оның қалалары, темір жол станциялары мен кейбір ауыл-селоларында 

орталық большевиктік газеттер «Социал-демократ», «Звезда», «Правда» және басқалары 

таратылады» деп суреттейді. Бұл басылымдардан соң революцияның жаңадан өрлеу 

кезеңінде Орда мен Орал қалаларында «Қазақстан» газеті және Троицкіде «Айқап» 

журналы басылып шықты. Бұл аталған газеттерде де большевиктік идеялардың ұшқыны 
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көрініп тұрған. "Қазақтан" газетінің ерекшелігі туралы «...Алғашқы кезде «Қазақстан»  

жалпы демократиялық, ағартушылық бағытта болды. Ал редакция Орал қаласына 

көшкеннен кейін оның беттерінде нақты революциялық-демократиялық мазмұнды 

материалдар жиі көріне бастады. Олардың кейбірі Россиядағы жұмысшылар мен 

капиталистердің арасындағы айқаспен таныстырды» деп жазады. Газеттің "Қазақстан" деп 

аталуында үлкен мән болған [5, 64-67]. Таратып айтсақ, қазақ жерлерін біріктіріп, 

демократиялық республика орнату идеясын білдірген. Ресейдегі революциялық 

қозғалыстың жаңадан өрлеуі және дүниежүзілік бірінші импералистік соғыс большевиктік 

баспасөз, демократиялық бағыттағы материалдардың шығуына елеулі әсер етті.    

Большевиктік баспасөз патша үкіметінің отаршылдық саясатын, бір ұлтты бір ұлтқа 

қарсы шатастырып, ұлт араздығын қоздыру саясатын көрсетті. Қазақстан большевиктері 

партияның лениндік саясатын ауызша және листовкалар арқылы насихаттап, жергілікті 

баспасөз бетінде таратты. «Қазақстан партия-совет баспасөзі шетел соғыс интервенциясы 

және Азамат соғысы кезінде» очеркінде 1918 жылдың орта шенінде бүкіл елімізде 

басталған Азамат соғысы кезіндегі партия-совет баспасөзі жәйін сөз еткен. Осы жылдары 

большевиктік бағытта «Көмек», «Правда», «Ұшқын», «Дұрыстық жол», «Мұғалім» 

(қоғамдық-саяси, ғылыми педагогикалық журнал), «Қазақ тілі», «Еңбек туы» газет-

журналдары басылып шықты. Басылымдардың сол кездегі жағдай туралы «...Айта кету 

керек, полиграфиялық мүмкіншіліктердің нашарлығынан және кадрлардың 

жеткіліксіздігінен алғашқы қазақ совет газеттерінің дәрежесі төмен болды. Республикалық 

және жергілікті партия-совет баспасөзі азамат соғысы аяқталғаннан кейін жас Қазақ 

республикасын нығайту, халықтар достығын насихаттау жолында, еңбекшілерді халық 

шаруашылығын қалпына келтіру күресіне жұмылдыру жолында үлкен жұмыстар жүргізді" 

деп келтіреді                    [6, 37].   

Шетел интервенциясы және азамат соғысы кезінде жергілікті баспасөз қазақ 

халқының барлық күші мен жігерін қас жауларға қарсы күреске жұмылдыруда айтарлықтай 

рөл атқарды. Басылымдар коммунистік партияның саясатын насихаттай отырып, халықтың 

Отанға, Совет өкіметіне деген ерлігін паш етіп жазды. «...Республикамызда халық 

шаруашылығын қалпына келтіру және социализмге негіз жасау үшін күресте Қазақстанның 

партия және совет баспасөзі үлкен рөл атқарды, алда тұрған қиын да зор міндеттерді жүзеге 

асыруға көмектесті. Әсіресе, қазақ совет баспасөзі буржуазияшыл-ұлтшылдардың қазақ 

қоғамында тап жоқ деген сандырағын әшкерелей отырып, кедей мен жалшының таптық 

санасын оятуға себепші болды. Сонымен қатар, халықтар достығы мен пролетарлық 

интернационализм идеяларын насихаттады» деп «Қазақстан баспасөзі республиканың 

халық шаруашылығын қалпына келтіру жолындағы күресте» очеркінде баяндайды. 

Қазақстанның партия-совет баспасөзі бейбіт жұмысқа көшудегі басты міндеті – өзінің 

қызметінде кезек күттірмейтін осы міндеттерге баса назар аударды.  

Қазақстан партия ұйымының облыстық және губерниялық комитеттері қағаздың 

тапшылығын ескеріп, баспасөздің көпшілікке жетуіне жағдай жасап отырды. Сондай-ақ 

халық шаруашылығын қалпына келтірудің алғашқы жылдарында Қазақстан баспасөзі 

партия ұйымдарының басшылығымен келісе отырып, бірнеше жұмыстар атқарды. 

«Еңбекші қазақ» газеті бұл жылдары да өркендей түсті. Аталмыш басылым қазақтың әдеби 

тілінің, көркем әдебиетінің дамуына көмектесті, қазақтың ақын-жазушылары С.Сейфуллин, 

С.Мұқанов, Б.Майлин, І.Жансүгіров, А.Тоқмағамбетов және т.б. осы газет арқылы 

тәрбиеленіп, халыққа танылды. «Бостандық туы» басылымы Қазақстандағы тұңғыш партия 

және совет баспасөзі органдарының бірі болды.  

Губерниялық газеттерде көбінесе қалың мал, көп әйел алу, әмеңгерлік,әйел теңдігін 

аяққа таптауға қарсы хат-хабарлар жиі жарияланған. Бұл жылдары газеттерден бөлек 

бірқатар журналдар да жарық көрді. Атап айтсақ, Ташкентте жарық көретін «Сана», «Кедей 

айнасы», Мәскеуде шығарылатын «Темір қазық» журналдары. «Сол заманда жарық көрген 

журналдардың бірі «Таң» әдеби журналы болды. Мұндағы ең негізгі әдебиет бөлімі еді. 
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«Таң» журналына Мұхтар Әуезов көп жазды. Журнал саяси,шаруашылық, әдеби, мәдениет 

мәселелерін бірдей қамтып отырды" деп келтірілген бұл очеркте [7, 56-58].  

Қазақ баспасөзінің дамуында РКП (б) Орталық Комитетінің 1925 жылы наурызда 

арнайы қабылдаған қаулысы аса маңызды болды. Қаулыда қазақ баспасөзін одан әрі 

жақсартудың шаралары белгіленген болатын. Бұл қаулы және одан кейінгі шаралар қазақ 

баспасөзін нығайтты, еңбекшілерді социалистік қайта құрылыс жылдарында идеологиялық 

майданда партияның сара жолы үшін күреске әзірледі. Баспасөздің партияшылдығын, оның 

таптық құрал екенін айтып, жазушы С.Мұқанов: «Біздің үстіміздегі дәуір - күрес дәуірі» 

деп жазған. 

 Қазақ жерінде очерктің пайда болуы жайлы: «...Отызыншы жылдары қазақ совет 

баспасөзінде әңгімемен қатар очерк жанры туды. Очерк әсіресе, отызыншы жылдардың 

екінші жартысында сан жағынан да, сапа жағынан да дами түседі. Бұл жанрдың өрісін 

кеңейтуі Бейімбет Майлиннің, Ілияс Жансүгіровтің және басқа көрнекті 

жазушыларымыздың есімдерімен өте тығыз байланысты» деп жазған. Қазақ газеттері мен 

журналдарында жиырмасыншы жылдардың екінші жартысында қалыптаса бастаған совет 

баспасөзінің жауынгер жанры - фельетон да дами берді. Қазақ совет баспасөзінде сол кезде 

«Шаншар» (1925), «Жаршы» (1929), «Балға» (1932) атты сықақ журналдарының 

шығарылуы себеп болған.  

Қазақ совет баспасөзінде фельетон жанрын кіргізгендердің бірі Ілияс Жансүгіров 

болды. Бұдан соң оның қаламдастары Б.Майлин, А.Сегізбаев, А.Тоқмағанбетовтер қазақ 

баспасөзіндегі сықақ жанрын өрістете түсті.  Қазақстан баспасөзі бүкіл совет баспасөзімен 

бірге Коммунистік партияның басшылығымен соғыс алдындағы жылдарда республика 

еңбекшілерін экономика мен мәдениетті өркендетуге, Отанымыздың қорғаныс қабілетін 

нығайту жолындағы күреске жұмылдыруда өзіне тән қасиетімен үгіттік, насихаттық және 

ұйымдастырушылық рөл атқарды.                                                                         

Қазақстанның әскери баспасөзі дегенде мынадай жайларға, көңіл бөлуге болады. 

Біріншіден, алғашқы әскери «Хабаршы»   1919 жылы Бөкей бөлімшесінде, Орда қаласында 

шыққаны белгілі. Бірақ, кейін қазақ тілінде арнайы газет-журнал шығарылмады. Тек, 1941-

1943 жылдары ғана, Ұлы Отан соғысы кезінде қазақ жауынгерлерінің ерлігі арқасында ұлт 

тілдерінде шыққан 50 майдандық газеттің 16-сы қазақ тілінде болғандығы жауынгерлік 

басылымның рөлін жоғары көтеріп кетті. Бірақ, өкінішке орай соғыстан соң қазақ тіліндегі 

әскери басылымдардың сапасы төмендеп, тіпті шықпай қалды деп айтуымызға болады. 

Себебі, әскери газеттер тек орыс тілінде ғана шығатын болды. Сөйтіп, Қазақстандағы 

әскери басылымдар ұлт тілінде тек егемендік алғаннан соң ғана, яғни 1992 жылыдң 16-шы 

желтоқсанынан бастап қайтадан жандана бастады.  

Өмірге бұрынғы орыс тіліндегі әскери газеттердің орнына «Қазақстан сарбазы» 

газеті дүниеге келді. Бұдан басқа шекарашылардың  «Отан сақшысы» басылымы да бар. 

Міне, осы мәселелер туралы, филология ғылымдарының кандидаты А.В. Рожков өзінің 

«Қазақстанның әскери баспасөзі» деген материалында: «Социально-экономические 

изменения в обществе поменяли в целом систему средств массовой информации. Она стала 

более приближенной к интересам респондентов, а значит – более дифференцированной. 

Совершенствование военных СМИ обусловлено не только необходимостью более тесного 

коммуникационного процесса, но и более тесным взаимодействием военных структур с 

гражданскими. Сегодня пока косвенно, но уже встает вопрос о гражданском контроле над 

армией. Так что можно резюмировать, что реформирование армии и становление военной 

печати-процесс взаимосвязанный»,  - деген ой айтады [8,23-25].  

Тыл мен майдандағы газеттердің материалдарынан қазақ жауынгерлерінің соғыс 

кезінде қандай ерлік істер жасағанын көре аламыз және оларды үлгі тұтамыз. Бұдан майдан 

мен тылдың үнемі байланыста болғанын біле аламыз. Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталған 

соң, баспасөз 1945 жылы Қазақ ССР-інің 25 жылдығы құрметіне арналған социалистік 

жарысты кең насихаттап, жұмыс қарқынын соғыс кезіндегі қарқынмен жасағысы келді. Сол 

үшін алда үлкен шаралар қолданды. «Қазақстан баспасөзі соғыстан кейінгі бесжылдықтар 
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кезінде» очеркінде: «Соғыстан кейінгі жылдарда республикалық және облыстық 

газеттердің мазмұны өзгерді, жергілікті өмірді жан-жақты жедел жазатын болды,экономика 

мен мәдениет мәселелеріне баса көңіл аударылды. Газет беттерінде очерк пен фельетон, 

баспасөзге шолу жанрлары жиі көрінді. Сөйтіп, республикамыздың газеттері өзінің 

жұмысын беюітшілік дәуірге бейімдеп қайта құра бастады»  деп баяндайды.  

Газет жаңа бесжылдықтың міндеттерін насихаттай отырып, шаруашылықтың қай 

бағытта кең өрістеп келе жатқанын үнемі жазып отырды. Тың игерудің алғашқы 

күндерінен-ақ Қазақстан газеттері жаңа қоныстанушылардың мәдени-тұрмыстық 

жағдайларына үнемі назар аударып отырды.Қазақстан баспасөзі тыңдағы бұқаралық-саяси 

жұмыстың жайына ерекше көңіл бөліп, бұл жұмыстың жолға қойылуы жөнінде партия 

ұйымдарына айтарлықтай көмек көрсетті. Очеркте «...Баспасөздің күш-қуаты, пәрменділігі 

- партиялық басшылықта. Сөз етіп отырған жылдарда КПСС Орталық Комитеті 

республикамыздың мерзімді баспасөздің идеялық-саяси дәрежесін, насихатшылық 

қызметін одан әрі жақсарту жөнінде қыруар жұмыс жүргізді» деп баспасөздің айрықша 

рөлге ие екенін баса көрсеткен [9,46].  

Қазақ жазушылары мен әдебиет зерттеушілері тарапынан Т.Ыдырысовтан басқа 

ешкім очерк жанрына арнайы кітап жазбаған. Тек бірен-саран ғалымдар ішінара очерк 

туралы пікірлерін ортаға салып, мақалалар жазған. Мысалы: Бейсенбай Кенжебаевтың 

«Жаңа әдебиеттің туа бастаған шағы», Темірғали Нұртазиннің «Очерк өзегі – өмір», 

Сағынғали Сейітовтің «Қырық жылда», т.б. зерттеу мақалаларын атауға болады. Шынында 

да очерк - дербес көркем шығарма. Сондықтан ол көркем шығарма мен оған қойылатын 

талаптар мен шарттарға да белгілі дәрежеде жауап береді. Очеркке берілген 

анықтамалардан аңғарылатыны, очерк - өзінің табиғатында өмірдегі өзгерістерге тез 

бейімделетін жанр.  

Әдебиеттану терминдерінің қысқаша сөздігінде: «Очерк - эпикалық, суреттеушілік 

әдебиеттің бір түрі, ол басқа түрлерден (роман, повесть, әңгіме) айқын мағлұматтармен 

ерекшеленеді, яғни очеркте нақты өмірде болған оқиғалар белгілі дәрежеде дәлірек 

бейнеленеді, оған қатысушылар өмірде болған адамдар», - дейді. Ал, Г.Поспелов «Әдебиет 

теориясында»: «Бірыңғай көркемдік міндет атқаратын новелла мен әңгімеге қарағанда, 

очерк баяндау тұрғысындағы шығарма, оның мақсаты - бейнелі түрде елестете баяндау, әрі 

бейнелі хабарлау» деген тоқтамға келген. 

Өткен ғасырдың елуінші жылдарының орта шенінен бастап, жетпісінші жылдардың 

бастапқы бөлігіне шейін тоқтаусыз қалам тербеген, араға үзіліс салып барып кешегі 

тоқсаныншы жылдарда қайта төкпектеткен Зейнолла Қабдолов басқа көлемді ғылыми және 

әдеби шығармаларымен бірге очерк жанрындағы еңбектерін дүниеге әкелді. «Ердің ері», 

«Дала ғаламаты», «Қарқара көріністері», «Жамал», «Вена күнделігі» және басқа да 

очерктеріндегі табиғатты суреттеу шеберлігі, кейіпкерлерінің бейнелерін сомдауы, ішкі 

әлемдеріне үңілуі, шиеленісті оқиғалар, характерлер қақтығыстары, өмірдің өзекті 

мәселелерін қозғауы… бәрі, бәрі үйлесімді. Әуелі «Жамал» очеркіндегі публицистикалық 

иірімдерге назар салып қараңызшы! Мұнайшы әйелдің басынан не өтпеген?! Күйеуі 

майданға кетіп оралмаған жесір келіншектің жан күйзелісі, бауырында қалған сәбилерін 

адам ету жолындағы ерлік істері, еңбек зейнеті, «қара алтын» өндірушілер тіршілігі бір-

бірімен сабақтастырылып, тартымды жазылғандықтан, оқырманын оқуға еріксіз жетелейді. 

Осы очеркті кейде эсселер қатарына қосып жүрміз. Оған келісуге болмайды. Әділіне 

жүгінгенде, онда көркем очеркке тән тартыс, толғаныс, тебіреніс, кейіпкер кейпі, қоршаған 

орта көрінісі бар. Демек, ол – эссе емес, кәдімгі очерк. Сөз зергері Зейнолла Қабдолов өзінің 

«Орақ үстінде» деген очеркін қаламдас досы, қазақтың іргелі жазушысы Әбдіжәміл 

Нұрпейісовпен бірігіп жазып, аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы Петр 

Филиппенконың партиялық қызметті өндіріспен орайлы ұштастыра білуі, шебер ұйым-

дастырушылық қабілеті жөнінде жатымды жеткізе алған. Өткен ғасырдың екінші 

жартысынан бастап, кеңестік баспасөз беттерінде партиялық басшылықтың орта 

буынындағыдардың іс-әрекеттерін, күнгейлері мен көлеңкелі жақтарын очерктер арқылы 
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көрсетіп отыру дәстүрге айналды. Орыстың атақты публицисі Валентин Овечкиннің 

«Аудан тіршілігі»  деген очерктер топтамасы    одақтық «Правда» газетінің, одан кейін қазақ 

қаламгері Әзілхан Нұршайықовтың «Алыстағы ауданда» атты очеркі республикалық 

«Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») газетінің қатарынан бірнеше 

нөмірінде жарық көрді. Екеуінің де бас кейіпкерлері - аудан партия ұйымдарының басқару 

тетігін ұстағандар. Зейнолла Қабдолов пен Әбдіжәміл Нұрпейімовтер де «Орақ үстінде» 

очеркінде сол үрдісті жалғастырып отыр. Бірақ, композициялық құрылым кірпіштерін 

қалағанда, сюжеттік желі тартқанда алдыңғы сүрлеуге түспей, өзіндік стиль, тың жол 

таңдапты. Ілкіде мінезін кісі түсіну қиын боп көрінген Петр Филиппенко ұғыныса келе 

басқаша қырынан танылады. Нағыз істің адамы, айтуы да, қайтуы да шапшаң, жылы 

жүректі азамат, талап қойғыш басшы.Очеркте жақсылықтармен қоса қылаң беретін 

оқылықтар да, оралымсыздықтар да орны-орнымен көрсетіледі. Бәрі бірыңғай мадақтау 

емес, шынайы. Тек әттең-ай дегізетін нәрсе - очерктің тақырыбының кезекті бір 

корреспонденциянікі сияқты «Орақ үстінде» деп тым жадағай аталуы. Тақырып «мен 

мұндалап» жайнап, жасанып тұрса, қандай жақсы болар еді?! Оған көкіректері кестелі 

сөздің кенішіне айналған екеуінің де құдіреттері жететін жазушы-публицистер. Әлде 

очерктің тақырыбын ішкі мазмұнымен үндестіремін деп редакция жасаған өзгеріс болар 

ма? Әйтеуір, бәр гәп бар сыңайлы. Әйтпесе, Зейнағаң «Шоқ шашқан шабыт», «Ғұлама», 

«Қазық», «Мықшеге» ... сынды әдемі де әсерлі тақырыптарымен жүректерді жаулап алған 

сындарлы суреткер ғой.  

Қазақтың арқалы ақыны Ілияс Жансүгіровтің «Очерк - әдебиеттің ең бір керек түрі. 

Қазіргі өмір қарқынына, құрылыс қарқынына күнбе-күнгі сәйкес әдебиет түрі - очерк. Өткір 

қалам, екпінді стиль, дәл сурет, көпшілікті тез ұйыстырушы осы очерк» деген қағидасы 

бүгін де мән-мағынасын жойған жоқ. Бұл тұрғыда З.Қабдолов - өз ісіне адал болған, талай 

очерктер иуындатқан қарымды қаламгер. Өкінішке қарай, очерк жанрын кешенді зерттеген 

ғалым-очеркист Төлеубай Ыдырысов «Кей журналистер бірер диалог, бірер табиғат суреті 

араласса, «бұл очерк» дейтінді шығарды [10,78]. Сөйтіп, кәдімгі қарадүрсінн 

корреспонденциялардың, мақалалардың талайы «очерк» деген атпен жарық көріп жүр» деп 

алаңдағанындай жағымсыз жағдай әлі жалғасуда. Сайып келгенде, бұл очерк жанрының 

беделін түсіріп, бағытын басқа арнаға бұрып жібере ме деген қауіп туғызады.                           

Қазақ әдебиетіндегі очерк жанрының қалыптаса бастауы Шоқан Уәлиханов пен 

Ыбырай Алтынсарин шығармашылықтарымен тікелей байланысты. Олар көркем очерк 

саласында өшпес мұра қалдыра білді.Шоқан Уәлихановтың  «Шығыс Түркістан, саяхат 

күнделігі», «Жоңғария очерктері», «Қырғыздар туралы жазбалар» атты шығармалары 

композициялық құрылысы, көркемдік компоненттері тұрғысынан келгенде очерк 

жанрында жазылғаны күмән туғызбайды.  

Ыбырай Алтынсариннің әдеби туындылары - ХІХ ғасырдағы қазақ ауылының 

тіршілігін қаз-қалпында суреттеген очерк үлгілері. Оның «Қыпшақ Сейітқұл», «Надандық», 

«Бай баласы мен жарлы баласт» т.б. шығармалары өмір құбылыстарын қаз-қалпында 

суреттеу әдісімен жазылған. Демек, автор көркем очерктің маңызды шарттарын ұстанған. 

1920-1930 жылдардағы қазақ зиялыларының мерзімді баспасөзде жарық көрген 

очерктері, бесжылдықтар мен Ұлы Отан соғысы, тың жерлерді игеру жылдарындағы, 

қазіргі тәуелсіз Қазақстан Республикасының өмірін паш ететін талай очерктер өмірге келді, 

келе де бермек. Қазақ әдебиетіндегі бүгінгі негізгі міндеттердің бірі осы очерктердің жеткен 

жетістіктерін, оның жанрлық ерекшеліктерін, жаңадан бастау алған түрлерін, әрбір жазушы 

мен журналистің шығармашылық ізденістерін дөп басып, талдап отыру қажет.          

Қорытып айтар болсақ, Қ. Бекхожин бүкіл ғұмырын қазақ баспасөзінің тарихын 

зерттеуге жұмсаған азамат.  Қайыржан Бекхожиннің жеке басын, оның адамгершілік, 

кісілік келбетін оны танитын замандастары ғалымның  өле-өлгенше ұлты, халқы үшін адал 

қызмет етуге ұмтылып өткенін жақсы біледі. Ал, болашақ жас ұрпақ - біздер, оның 

еңбектерін, зерттеулері мен очерктерін есте ұстап, жадымызда тұтуымыз және тереңірек 

зерттеуіміз қажет. 
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ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИННІҢ ЖУРНАЛИСТИК ҚЫЗМЕТІ 

  

Бекхожин Қайыржан Нұрғожаұлы – ғалым, педагог, қазақ 

журналистикасын қалыптастырушылардың бірі. Журналистік қызметін 1929 

жылы  Павлодар округтік «Кеңес туы», аудандық «Колхоз» газеттеріне хат-

хабар жазудан бастап, 30-жылдары саяси-шаруашылық науқандарға, 

Қазақстан ауыл тілшілерінің қозғалысына белсене қатысты [1]. Семей облысы 

«Екпінді» газетінде қызмет істеді. Қостанай облысы «Большевиктік жол» 

газетінің редакторы болып қызмет атқарды. 1945-1979 жылдары ҚазМУ-дің 

журналистика факултетінің аға оқытушысы, деканы, кафедра меңгерушісі 

болды. 

Қ.Бекхожин журналист кадрларды даярлау және Қазақстан баспасөзі 

тарихын зерттеу ісіне елеулі үлес қосты. Ол 60-тан астам ғылыми мақала мен 

«Қазақ баспасөзінің даму жолдары» атты монографиялық кітаптың авторы. 

Бекхожиннің бұл монографиясы қазақ баспасөзінің 70 жылдық тұтас тарихына 

арналған тұңғыш көлемді де, құнды еңбек болды. Мұнда ғалым қазақ 

баспасөзінің пайда болу, қалыптасу және даму тарихын нақты дәлел-

дәйектермен ғылыми негізде баяндаумен бірге, қазақтың қазан 

революциясына дейін жарық көріп тұрған газет-журналдарының, яғни 

«Түркістан уәләятының газеті», «Дала уәләятының газеті», «Қазақстан» газеті, 

«Айқап» журналы  т.б. басылымдар қызметі мен ұстанған бағытына кеңес 

кезеңінің өзінде объективті баға бере білген [1, 1].  

Қайыржан Бекхожин  ұстаздардың ұстазы болған адам. Жалпы біздің 

отандық журналистика туралы көп ғалымдар іргелі зерттеулер жүргізді. 

Соның ішінде Қайыржан Бекхожин іргесі биік тұлға болып қалды.  
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Қайыржан Бекхожин өз заманында қазақ баспасөзін зерттеуді қолға 

алғанда оның тарихы әлі толық зерделініп, бір жүйеге арна тартпаған еді.   

Шәкірттерінің айтуы бойынша мамыражай, ешкімді алаламайтын, 

шәкірттеріне  бейкүнә сәби секілді қарайтын. Ол кісі қабақ шытпайтын, не 

болмаса басқа біреулерге сен жамансың, сен мынандайсың демеген екен. 

Бұның өзі ұстаздардың бойынан көп табыла бермейтін  нәрсе.  

Қайыржан Бекхожин 19 жасынан бастап қолына қалам  ұстап, аудандық  

республикалық газеттерге, сонымен қатар 25-30 жасында  Қостанайды 

обылыстық газеттерді басқарған.  

Қазақ журналистикасының кешегі, бүгінгі бағытына қосқан үлесі 

қомақты. Қазақ баспасөзінің даму жолдары, қазақ баспасөзінің очерктері  

жалпы бұл кісінің қаламнынан туындаған. Бұл кісі архивті мұрағаттарды кең 

көлемде ұзақ жылдар ақтарған кісі. Сол кезде «Дала уалаяты», «Айқап»  

сияқты алғашқы басылымдарды архив пен мұрағаттардан көзінің майын 

тауысып жүріп, соларды тауып  сарғайған газет беттерін, соларды кәдімгідей 

оқулық ретінде  болашақ журналистерге ұсыну бұл екінің бірінің қолынан келе 

бермейтін дүние. Қазақ баспасөзінің тарихы «түрен түспеген тың» болатын. 

Ең бастысы - бұл бағыттағы зерттеулер мәдени-әдеби, рухани тіршілігі енді 

қалыптасып, жаңа заманға бейімделіп келе жатқан қазақ халқының 

болмысына өзінің ұлттық намысы мен жігерін, ерекше өмір танымдарын 

жоғалтып алмас үшін ауадай қажет болатын. Шаруашылығы мен тіршілігінің 

бүкіл салаларын ұйымдастырушы, жақсы қадамдарға-ілім мен білімге дем 

беруші, адастырмас жөн сілтеуші - ұлттық баспасөзін тану, зерделеу арқылы 

қазақ үшін өмір жолында адаспаудың мүмкіндіктері туатын.  

Әлхисса, ғылымдағы бағыт-бағдарын мықтап белгілеп алған жас ғалым 

қазақ баспасөзінің тарихын зерттеуді Шоқан Уәлихановтың «Қазақтардағы 

шамандықтың қалдықтары», «Қырғыздар туралы», «Қазақтардың қонысы 

туралы», «Оңтүстік сібірлік тайпалар тарихы жөнінде» атты көлемді 

мақалалары мен зерттеулерін зерделеуден, мұқият талдаулардан бастады. 

Қазақтың тұңғыш публицисті болған Шоқанның Жетісу мен Сыр бойы 

қазақтарының егіншілікпен айналысу арқылы отырықшылыққа бет алуының 

өзге өңірлердегі жұртқа ықпалы жайындағы насихатшылық мазмұндағы 

мақалаларының ролін жан-жақты зерделей дәлелдеуі, әлгінде айтып 

өткеніміздей,партиялық газеттің сынына ұшырады. Әсіресе, Қайыржан 

Бекқожиннің өз зерттеулерінде Шоқан Уәлихановтың «Оңтүстік сібірлік 

тайпалар жөніндегі» мақаласында қазақтың революцияға дейінгі өмірінің 

тағылымды тұстарын ашып көрсеткен еді [1, 3].  

Шоқан Уәлихановтың журналистикаға көзқарасы 

Н.Г.Чернышевскийдің  және «Современниктің»  әсерімен қалыптасты. Ол сол 

журналды кадет корпусындағы достарымен бірге оқыды, жаздырып алып 

тұрды.Чернышевский секілді Шоқан да журналистиканың қоғамдық-саяси 

маңызын,атқаратын рөлін жоғары бағалады - деп, байламдар жасайды.  

Қайыржан Бекхожин өзінің «Қазақ баспасөзі тарихының очеркі» атты 

еңбегінде Шоқанның «Абылай», «Жоңғар» очерктері жайында да зерделі 
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пікірлер мен пайымдар жасайды. Аталған мақалалардың ұлы ғалымның 1861 

жылы Лондонда ағылшын тілінде жарық көрген кітабында бар екенін және сол 

басылымның Британия музейінде сақтаулы тұрғанын баяндайды. Шоқанның 

осы еңбегі жайында жан-жақты айтуына қарағанда, жас ғалымның сол 

кітаппен мейілінше таныстығын аңғару қиын емес.  

Ғұлама ғалым қазақ баспасөзінің жүріп өткен жолдарына қатысты сол 

заманғы зерттеулерінде демократиялық бағыттағы орыс журналистикасының 

қазақтың тұңғыш ағартушыларының бірі Ыбырай Алтынсариннің баспасөз 

ісіндегі қызметтеріне қаншалықты ықпалдары болғанын дәлелді баян етеді. 

1870-1880 жылдар аралығында Ыбырай Алтынсариннің «Оренбургский 

листок» газетіне жазған мақаларына зерделі зерттеулер жасаған Қайыржан 

Бекхожин оның әсіресе «Қыпшақ Сейітқұл» атты очеркінің қазақтарға егін 

салуды үйретудегі, отырықшылыққа үгіттеудегі ықпалын бөле-жара сөз етеді. 

Ыбырайдың «Таза бұлақ»,  «Киіз үй мен алғашқы үй» атты очерктерінің 

орыстың демократияшыл публицистикасының тамаша дәстүрлері тұрғысынан 

жазылғанын ашып айтады. Оларда да Ыбырайдың халықтың мүдделерін 

қозғағанын сөз етеді. 

«Алтынсариннің қазақтың тұңғыш журналистикасының іргетасын 

қалаған еңбектері «Оренбургский листок» газетінде молынан жарияланып 

тұрды»  деген байламдар жасайды ғалым. Расында да, ұлы ағартушы-педагог 

Ыбырай Алтынсариннің заманында Қазан төңікерісіне дейін-ақ, данышпан 

Абаймен бірге ұлтымыздың реалистік бағыттағы жаңа жазба әдебиетінің 

іргетасын қалағаны ақиқат. Өз еңбектерінде Қайыржан Бекхожин да 

Шоқанды, Абай мен Ыбырайды қазақтың халықшыл, бұқарашыл 

публицисткасының негізін қалаушылар деп бағалайды. Ғалым Қайыржан 

Бекхожиннің зерделі зерттеулерінде қоғамның рухани өміріндегі ғылым мен 

өнердің қандай рол атқаратынына қатысты Абай көзқарастарының 

В.Белинскиийдің идеяларымен үндес екендігі де орынды айтылады [1, 14]. 

«Стиль мен мазмұн жағынан алғанда, Абайдың қара сөздері нағыз 

публицисткалық шығармалар» дейді ғалым . 

Абайдың «Дала уалаяты» секілді мерзімдік баспасөздерге жиі ат 

салысқаны,өзінің «Жаз», «Күлембайға» секілді өлеңдерін 1889 жылы сол 

газетке бастырғаны белгілі. 

«Қазақтың Абай, Шоқан, Ыбырай секілді ондаған ағартушылары өз 

ұлтының әдебиеті мен әдеби тілінің жаңа бағыттарын белгілеп, қоғамның және 

ғылыми ой-пікірлерінің негіздерін салумен бірге, қазақтың демократиялық 

публицистикасының да негізін қалады», - деп жазды ғалым Қайыржан 

Бекхожин өз еңбектерінде. Демек, тек қана Қазан төңкерісінен кейін ғана 

қазақтың мәдениеті мен тілі, ғылымы мен ілімі демократиялық бағыт ұстанып, 

шын өркендей бастады деген кеңестік, большевиктік пайымның теріс екенін, 

негізсіздігін сол жылдардың өзінде ғалым Қайыржан Бекхожин батыл айта 

білген. Ғалым Қайыржан Бекхожиннің қазақтың баспасөз саласын, оның 

тарихын зерттеуге арналған еңбектерінде 1870-1882 жылдар аралығында 

Ташкент қаласынан В.В.Бартольд, Н.Остроумов, Н.Северцев, 
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Ш.Ибрагимовтардың белсене қатысуларымен жарық көріп тұрған «Түркістан 

уалаяты» газетіне ерекше орын беріледі. 

Ғалым аталған газеттің көптеген сандарын тапқан және оларды ерінбей-

жалықпай зерделеген. Газеттің Түркістан өлкесіне қарайтын Қызылорда, 

Шымкент, Әулиеата-Жамбыл, Алматы облыстарына кеңінен тарап тұрғанын, 

оны шығаруға Хасан Жанышев, Заманбек Шайқыәлібеков, Жүсіп Қазыбеков 

секілді қазақтың сол замандардағы оқыған, зиялы адамдарының белсене ат 

салысқанын, басылымда орыстың әйгілі әдебиетішілері Крыловтың, 

Пушкиннің, Толстойдың шығармалары аударылып басылғанын тілге тиек 

етеді. Қазақ тілінде шығатын бұл газетті жұрттың қуана қарсы алғанын, тіпті, 

Семей жағында болған үлкен бір жиында қазақтардың газеттің номерлерін 

құмарта оқығандарын дәлелді айғақтармен баяндайды [2, 11].  

«Түркістан уалаяты» газеті сонымен қатар Ақмола, Қызылорда, Алматы, 

Қапал мен Қазалы, Қарқаралы мен Көкшетау,Омбы мен Семей және Түркістан 

өңірлеріне де тараған және осы аталған уездерде оны арнайы жаздырып алып 

оқитындар мен тілшілері болған. «Газет өңірлердегі оқу-ағарту, әдебиет 

мәселерлеріне зор ықпалын тигізген» деп байлам жасайды ғалым. Аталған 

газетте тіпті «Ғылыми хабарлар» рубрикасы болған екен. Онда ғылым мен 

техника табыстары, жаратылыс құпиялары жайында кеңінен жазылып тұрған.  

Ғалымның қазақ баспасөзінің бірінші орыс революциясы қарсаңындағы 

өміріне арналған зерттеулері де құнды. Бұнда ол большевиктердің «Орал», 

«Трудовая жизнь», Орда мен Оралда шығып тұрған «Қазақстан», Тройцкіде 

басылған «Айқап» газеттерінің тіршіліктеріне, мазмұны мен бағыттарына 

егжей-тегжейлі тоқталады. 

«Қазақстан» газетінің бұрынғы «Түркістан уалаяты» мен «Дала 

уалаяты» газеттерінен ерекшелігі оның патшаның отаршыл әкімшілігінің 

ресми органы болмағандықтарында. Оған қазақ халқының прогресшіл 

интелигенция өкілдері Бақытжан Қаратаев, Сейітқали Меңдешев секілді қоғам 

қайраткерлері ат салысты.  

«Қазақстан» газеті демократияшыл, ағартушылық бағытта болды-деп 

жазады өз еңбектерінде. Ғалым кейініректе докторлық диссертатциясына 

арқау болған «Садақ» қолжазба журналы, «Ешім даласы» газеті мен «Айна» 

журналы мен «Тіршілік» газеттері жайында да құнды деректер мен 

пайымдарды молынан ұсынады. 

1918 жылы Рақымжан Дүйсенбаевтың редакторлығымен және Сәкен 

Сейфуллиннің идеялық, авторлық жетекшілігімен шыға бастаған «Тіршілік» 

газетінің Ақмола Совдепі құлағанша халыққа жасаған ағартушылық-үгітшілік 

ықпалдары ғалым еңбектерінде кеңінен сөз болады. Семейде басылған 

«Сарыарқа», Ордадан жарық көрген « Ұран», Ташкенттен тараған «Алаш», 

Торғайдан шыққан «Қазақ мұңы» газеттері мен «Жетісу еңбекшілерінің 

хабаршысы» басылымдарын парақтай зерттеудің арқасында ғалым сол 

замандардағы қазақ баспасөзінің беттері арқылы қоғамдық-саяси өмір 

шындықтарын тиянақты, әрі қызғылықты, дәлелді баяндайды. 
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Тарих ғылымының докторы, профессор Қайыржан Бекхожиннің қазақ 

баспасөзі тарихын зерттеулерінде азамат соғысы жылдарындағы жарық 

көрген «Мұқбір», «Көмек» , «Достық жолы» газеттері мен «Мұғалім» секілді 

журналдардың қоғамның өмірін ұйымдастырудағы ролдері айқын айтылады.  

Қазақстан баспасөзінің халық шаруашылығын қалыпқа келтірудегі 

еңбектері де ғалымның зерттеулерінде іргелі орындарға ие. Бұл тұстарда 

«Қызыл қазақ»,  «Еңбекші қазақ», «Бостандық туы», «Ауыл» , «Ерік», «Кедей 

тілі», «Ақ жол», «Шолпан», «Темірқазық», «Таң» секілді қазақ 

басылымдарына зерделі шолулар жасалады.   

«Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақ публицисткасы патриотизм мен 

отаншылдықтың тамаша үлгісін көрсетті» деп жазады ғалым. Майданда қазақ 

тілінде шығып тұрған 8-ші гвардиялық дивизияның - «Отан», Оңтүстік 

майданның - «Майдан правдасы», Батыс майданның - «Қызыл әскер 

правдасы», Прибалтика майданының - «Жауға қарсы аттан» газеттері 

жайында, оларда жарияланған материалдардағы қазақ жауынгерлерінің 

ерліктері қақындағы Қасым Шәріпов, Әбу Сәрсенбаев, Жұбан Молдағалиев, 

Мұзафар Әлімбаев, Қалижан Бекхожин, Әзілхан Нұршайықов, Әнуар 

Ипмағамбетов секілді майдангер публицисттердің туындыларын терең 

ғұламалық зердемен талдайды.  

Қорыта айтқанда, профессор өз еңбектерінде сонау есте жоқ ескі 

замандардағы Күлтегін, Тоныкөк, Білге қаған мұраларынан бастау алатын, 

«қара қылды қақ жаратын» қазақ шешіндік өнерінің заңды жалғасы – қазақ 

публицистикасының қадірі мен қасиеттерін өзі өмір сүрген тұстағы замана 

төрі биіктерінен мүмкіндігінше ақиқат айнасына түсіре, толғай алды.  

Қазақстан журналисткасының тарихын зерделеуде тұңғыш әрі сүбелі, құтты 

қадамдар жасап, тума публицистикамыздың тілін алғаш зерттеген тарих 

ғылымының докторы, профессор Қайыржан Бекхожиннің аталмыш салада 

сүбелі еңбектерін қалдырған профессор Бейсенбай Кенжебаев, Темірбек 

Қожакеев, қоғам қайраткері Саттар Имашев, сыншы Шериаздан Елеукеновтер 

сынды ұлтымыздың санасы мен рухына, оның жұлдыздай жарқырай түсуіне 

игі ықпал еткені сөзсіз.       

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. “Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы: «Аруна Ltd.» 

ЖШС, 2010. ISBN 9965-26-096-6 

2. Мұхтар Әуезов энциклопедиясы - Алматы, «Атамұра» баспасы, 2011. ISBN 

978-601-282-175-8 

3. www.baq.kz   09.12.2011 ж. 

 

 

 
 

 

 

http://www.baq.kz/


309 

 

МАЗМҰНЫ 

 

БЕКХОЖИНА З. АЛАШТЫҢ  АСЫЛ АЗАМАТЫ .....................................................3  

ЫДЫРЫСОВ Ә. ҚАЙРЕКЕҢ .........................................................................................5 

АБДУЛ-ХАМИД Ф. МАРХАБАЕВ БАСПАСӨЗІМІЗДІҢ ТҰҢҒЫШ  

ШЕЖІРЕШІСІ ...................................................................................................................11 

ТӘШІМБАЙ Ғ. ӨМІР – ӨЗЕН,  ЖЫЛДАР – КЕЗЕҢ  ................................................14 

КОЗЫБАЕВ С. КОРИФЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ЖУРНАЛИСТИКИ......................18 

РАХЫМБЕК С. ЗЕРДЕ ЗЕРГЕРІ ..................................................................................21 

ЖҰРТБАЙ Т. ТАҒЫЛЫМ МЕН АМАНАТ..................................................................26 

САҚ Қ. ҚАЗАҚ  БАСПАСӨЗІ  ТАРИХЫНЫҢ ТАМЫРШЫСЫ.................................34 

ҚАМЗИН К. ЗАҢ ТАРИХЫ – МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫ ................................................36 

ҚАБЫЛҒАЗИНА К. ТАРИХТЫ ТАРАЗЫЛАҒАН ҒАЛЫМ ......................................41 

ӘБЖАНҰЛЫ Қ. ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИННІҢ СТУДЕНТТЕРГЕ  

ЫҚЫЛАСЫ.........................................................................................................................43 

МЕДЕУБЕК С. ҚОҒАМДЫҚ САНАҒА ҚОЗҒАУ САЛУ  

ӨНЕРІНІҢ  АУЫЗША ТҮРІ – ШЕШЕНСӨЗ .................................................................44 

МАЙКОТОВА Ғ., ҚҰРМАНБАЕВА А. АЛЫПТЫҢ АМАНАТЫ ...........................49 

ЖАҚСЫЛЫҚБАЕВА Р. ҒАЛЫМ ЕҢБЕГІНДЕГІ УАҚЫТ ШЫНДЫҒЫ  

МЕН ЖУРНАЛИСТІК ПАЙЫМ АЙҒАҒЫ ....................................................................51 

ОШАНОВА О. Қ.БЕКХОЖИННІҢ ҚАЗАҚ БАСПА ІСІ ТУРАЛЫ  

ПІКІРЛЕРІНІҢ БҮГІНГІ КҮНМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ ...............................................54 

АЛЛАБЕРГЕН Қ. ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИН .............................................................55 

МУХАТАЕВА Қ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕРЗІМДІ ЖӘНЕ 

ЖАЛҒАСПАЛЫ БАСЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУЫ ........................................................ 60 

АСЕМБАЕВА Б. КІТАП КӨРМЕЛЕРІ МЕН ЖӘРМЕҢКЕЛЕРІ – РУХАНИ 

ДАМУДЫҢ АЙНАСЫ........................................................................................................64 

ӘБДИЕВА Р.С.,  ОМАРОВА Б.Ә. КІТАП МӘСЕЛЕСІНДЕГІ  ЖАҢАШЫЛ                 

ЖҮЙЕ ҚАЖЕТ....................................................................................................................67 

БАЛАБЕКҰЛЫ Д. ҒҰМЫРЫ ҒИБРАТҚА ТОЛЫ ҒАЛЫМ .......................................70 

НУРИДЕН Р. АЛАШ  ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ  ЖӘНЕ БАСПАСӨЗ  

МӘСЕЛЕЛЕРІ......................................................................................................................72 

РАМАЗАНОВА Ж.С. А.ЕГЕУБАЕВТЫҢ ПОЭЗИЯСЫНА САЯХАТ ........................76 

ІЛИЯСОВА Д.С. ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР – КҮРДЕЛІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ  

БІРЛІКТЕР............................................................................................................................81 

КОКУШЕВА М. УКРАИНАДАҒЫ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАҚ........84 

ҚАЛИАКПАР Д. МОНОЛОГ ТҮРІНДЕГІ МӘТІНДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ  

АСПЕКТІСІ .........................................................................................................................87 

ҚАЗЫМҰРАТҰЛЫ Ж. ПРОФЕССОР ХАЙЫРЖАН БЕКХОЖИН ШӘКІРТТЕРІ 

ОФЛАЙН ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ КЕҢІСТІГІНДЕ ..............................91 

ЛЕСКЕНҚЫЗЫ К. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ФАНТАСТИКАЛЫҚ ЖАНРДЫ  

ТАЛДАМАЛЫ ЗЕРТТЕУ...................................................................................................94                                             

СЮНДЮКОВА Н. ҚАЗАҚТА ҚАЗАҚ ДЕТЕКТИВІ БАР МА?! ................................96 

ЛЕСКЕНҚЫЗЫ К. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – БІЛІМДЕРДІҢ ЖИЫНТЫҒЫ...................101 

ҚЫДЫРБАЕВА А. ҰСТАЗ ТУРАЛЫ САҒЫНЫШ СЕЗІМ .........................................102 

СЛАНОВА Ж. БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ................................................................................................................103 

СЮНДЮКОВА Н. БАТЫРЛАР  ЖЫРЫН КІТАП ЕТІП ШЫҒАРУДАҒЫ 

АЛҒАШҚЫ ІЗДЕНІСТЕР..................................................................................................105 

КӘРТЕН Б., ТІЛЕПБЕРГЕН А. МҰХИТ ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ  ЖАСТЫҚ  

ШАҚ ТУРАЛЫ ҰҒЫМ......................................................................................................108 



310 

 

ДОСЫМШАЛОВА Г. ДӘСТҮРЛІ МЕДИА ЖАҢАРУҒА ҰМТЫЛУЫ ҚАЖЕТ.....111 

ЕЛЖАШЕВА А.Б. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ.................119 

ТІЛЕПБЕРГЕН М., КӘРТЕН Б. МҰХИТТЫҢ  «ҮЛКЕН АЙДАЙ»  

ТУЫНДЫСЫНДАҒЫ ДҮНИЕТАНЫМ МӘСЕЛЕСІ ...............................................122 

НҰРЛЫБАЕВА Ә. ПРОФЕССОР ТЕМІРБЕК ҚОЖАКЕЕВТІҢ ҰСТАЗДЫҚ, 

БАСШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ ХАҚЫНДА ........................................................................125 

ОМАРЖАН Ж. ПРОФЕССОР Т.ҚОЖАКЕЕВТІҢ “ҮРКІНШІЛІК” 

ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ БОЛМЫС ...........................................................129 

ОРЫНҚҰЛ С. ТЕМІРБЕК ҚОЖАКЕЕВ – ТЕОРЕТИК, ҒАЛЫМ....... ...................133 

ДАУТОВА Г. АБАЙДЫҢ «ЕСКЕНДІР» ПОЭМАСЫН АУДАРМА ІСІ  

БӨЛІМІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ  

ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ............................................................................................139 

АХМЕТОВ М. БАУЫРЖАН  МОМЫШҰЛЫ  АФОРИЗМДЕРІ................................141 

МАМЫРОВА К., БАҚАШҚЫЗЫ А. РАДИОЖУРНАЛИСТИКА ТАРИХЫ 

МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ  ЗЕРТТЕЛУІ ..................................................................................146 

АРЕНОВА Р. АБАЙ ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ  

САРЫНДАР ...................................................................................................................150 

РАИСОВА Қ. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ  ПУБЛИЦИСТІК ҚЫРЫ ....................153 

АЙТБАЕВА Б.Қ., ҚҰТЫМОВА Г. ТЕЛЕВИЗИЯ: ЖАС КӨРЕРМЕНДЕР 

АУДИТОРИЯСЫ ..........................................................................................................156 

САРҚЫТОВА Ә. ПРОФЕССОР Қ. Н. БЕКХОЖИН ТАҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ  

ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫ ТАРИХЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕЛУІ ...................162 

ҚҰТЫМОВА Г., АЙТБАЕВА Б.Қ.  САНДЫҚ ФОРМАТТА ХАБАР ТАРАТУ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ...................................................................................................168 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

НУРГОЖИНА Ш.И. БИЗНЕС И  ЖУРНАЛИСТИКА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ  

ИЛИ ПАРТНЕРСТВО? .................................................................................................172 

БАРЛЫБАЕВА С.Х. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ....................................................................................176 

ВЕЛИТЧЕНКО С.Н. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В КАЗАХСТАНЕ .................................................180 

ЛОЖНИКОВА О.П. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ.......................................184 

НОДА Л.П. Х. Н. БЕКХОЖИН ОБ ОТРАЖЕНИИ В ПЕЧАТИ  

КОЛОНИЗАТОРСКОЙ ПОЛИТИКИ РУССКОГО ЦАРИЗМА ...............................187 

ЕСХУАТОВА Н.Б. ЖАНРЫ И ПРИЕМЫ МАСТЕРСТВА В ПУБЛИЦИСТИКЕ  

МУХАММЕД-САЛИХА БАБАДЖАНОВА ..............................................................193 

НОДА Л.П.  НОВЫЕ ТРЕНДЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА..195 

НЕГИЗБАЕВА М.О. PR-РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ....................198 

МУХАМБЕДЬЯРОВА А.Т. ИДЕЯ НАРОДОВЛАСТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ..........................................................................................................202 

ЕСХУАТОВА Н.КАЗАХСКАЯ ТЕМАТИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

МУХАММЕД-САЛИХА БАБАДЖАНОВА ...............................................................207 

МАКАТАЕВА Ш.М. КОНЦЕПТ «БЛАГОДАРНОСТЬ» В МИРОВЫХ  

РЕЛИГИЯХ ВЫРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА "БЛАГОДАРНОСТЬ"  



311 

 

В СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТАХ ........................................................................................209 

РЕВА Е. КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: К ПРОБЛЕМЕ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ  ЭТНОСОВ 

 (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛОВ ЧЕЧНИ) ...................................................................211 

МАКАТАЕВА Ш.М. СОЦИОКУЛТУРЬНЫЙ АСПЕКТ ПЕСЕННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ...............................................................................................................219 

ЖУНИСОВА М. СПЕЦИФИКА ЖУРНАЛИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЗДАНИИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ .……………….222 

КЕРИМКУЛОВА Н. НОВЫЕ МЕДИА. ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

КОММУНИКАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ МЕДИА......................................223 

ОМАРОВА А. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЖУРНАЛИСТСКОГО  

РАССЛЕДОВАНИЯ .....................................................................................................225 

ПУХНАТОВА И. НОВЫЕ ФОРМАТЫ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСППЕКТИВЫ ............................................................................226 

САБИРОВА К. СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ……..................................................................…..229 

АНДАХОВА Р.,  РАКЕЛЬЭ. ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА  

В СИСТЕМЕ СМИ............................................................................................………231 

ТУНГУШБАЕВА А. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАЦИИ В  

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН......................................................................................234 

АБДУСАЛЯМОВА Э. УТРАЧИВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ РУССКОГО  

ЯЗЫКА В КАЗАХСТАНЕ ............................................……………….……………..236 

БАЙДАУЛЕТОВА Д.Б. ПЕРВЫЕ ШАГИ СТУДЕНЧЕСКОГО  РАДИО.............240 

КУНАФИН Д. ОСВЕЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В 

КАЗАХСТАНСКИХ СМИ ...........................................................................................241 

МАЙЛЫБАЕВА А. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГОНЗО-ЖУРНАЛИСТИКИ........242 

КАНАБЕЙСКИХ А. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО В КАЗАХСТАНЕ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ..............................................................................245 

ТЕЛЬМАНОВА В. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ  

СТУДЕНЧЕСКОГО РАДИО .......................................................................................247 

ЖАПАРОВА А. НАЗВАНИЯ ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕРМИНОВ И  

ПОНЯТИЙ НА 3-Х ЯЗЫКАХ ....................................................................................248 

ПУЧКОВА Я. САМЫЙ ВИДНЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ ..............................254 

БАЙЗУЛИНА А. ФОРМЫ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ СМИ В  

НОВЕЙШИХ УСЛОВИЯХ ........................................................................................257 

АБДИМАЕВА А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ КАЗАХСТАНА .............................................259 

БЕЛОУСОВА А. ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ СМИ КАЗАХСТАНА ........261 

ДАУЫЛБАЙ М. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТИ  

КАЗАХСТАНА ...........................................................................................................265 

МУСАЕВА А.  ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 86 –ГО: ПЕРЕЛИСТЫВАЯ 

 СТРАНИЦЫ ТЕХ ЛЕТ...............................................................................267 

ТУНГУШБАЕВА А. ПРОБЛЕМАТИКА КАЗАХСТАНСКИХ  

ИНТЕРНЕТ-СМИ ......................................................................................................271 

УТЕЕВА Д. ПЕЧАТЬ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, А БУДЕТ ЛИ ЗАВТРА? ...............272 

ШУГАТАЕВА Л. ГЕРОИЗМ И ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЕЖИ В  

ХОЛОДНОМ ДЕКАБРЕ 86-ГО ................................................................................278 

ОМАРОВА А. ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ КАЗАХСКОЙ ПЕЧАТИ....................280 

УМБЕТБАЕВА Ж. ПРИЧИНЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  



312 

 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ .....................................281 

УТЕУОВА К. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИДЕЯ: АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ ......................283 

ZHAPAROVA A. PECULIARITIES OF JOURNALIST’S PERSONALITY ........286 

ZHAPAROVA A. ABAY AND SOME GREAT THINKERS OF THE EAST .......288 

АЛПЫСБАЕВА М. ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАК  

ОСОБЫЙ ЖАНР .......................................................................................................290 

ЕВСЮКОВ В. ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  

АНДЕГРАУНДА ЧЕРЕЗ СМИ..................................................................................272 

МӘТБЕК Н. ТЫВА ТІЛІ...........................................................................................275 

ӨЗБЕКОВА Г. ТҮРКІСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН  

ӘДЕБИ БАСЫЛЫМДАР.............................................................................................278 

НИКАМБАЕВА С.С., КАМЗИНА А.А.,  

МУСТАФИНА Г.К. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ...................................................................284 

ӨМІРБЕКОВА Р. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ - ТЕРМИНОЛОГИЯ САЛАСЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ...............................................................................................287 

ӨЗБЕКОВА Г. «ҰЛАН» ГАЗЕТІНІҢ БАЛАЛАР БАСПАСӨЗІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ...................................................................................291 

ӘЛІМЖАНОВА А.Б., ЖАЙЫҚОВА А. ОЧЕРК ЖАНРЫНЫҢ КЕШЕГІСІ 

 МЕН БҮГІНІ...................................................................................................................294 

ІЛИЯС М. ҚАЙЫРЖАН БЕКХОЖИННІҢ ЖУРНАЛИСТІК  

ҚЫЗМЕТІ.........................................................................................................................302 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


