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ӨЗГЕ ТАҚЫРЫПТАҒЫ 

ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР 

 
 
 
 
 

Сагымбай КОЗЫБАЕВ, 
д.и.н., профессор, академик  

 
ЭТЮДЫ НА ПОЛЯХ 

 
Токтамыс 

 
Советская и новейшая русская историография при всем противодействии и умалении не могла и не 

может обойтись без его имени: слишком многое завязано на нем. Кто он такой, чтобы покорить 
Москву? Да еще сжечь дотла. Как это вообще возможно, ведь еще двух лет не прошло после 
Куликовской битвы? 

Чтобы переписать историю, легче обойти острые углы и по возможности столкнуть лбами былых 
антагонистов – Тимура и хана Токтамыса, нашего персонажа, вбить клин между братскими народами 
в борьбе за мнимый приоритет в истории (которая либо есть, либо нет). Пусть, дескать, сами 
разбираются, называя одного завоевателемВселенной, другого- изменником, иудой. 

*** 
Токтамыс (Тохтамыш, Токтамыш, 1345/1350-1406) в отличие от своих современников, узурпаторов 

золотоординского трона, временщиков Мамая и Едигея (Едиге, Идегей) был стопроцентным 
чингизидом, потомком Туга-Тимура ( Тока-Темир), тринадцатого сына Джучи. Мать Токтамыса Куй-
Кичик (Кутан Кунчак) – дочь эмира из казахского племени конырат, ее родственники контролировали 
хорезмский улус и были авторитетными личностями в обеих Ордах – Золотой и Ак. 

Место в семейной иерархии долгие десятилетия не давали туга-тимуридам шансов на обретение 
ханского титула. Властвовали потомки старших сыновей Джучи, внуков Чингисхана – Орда-Ежена, 
Берке, Бату, Шибана. Линия Бату (Батыя), основателя Золотой Орды (Улуг Улуса) процарствовала 
более ста лет до 1359 года. Она пресеклась на хане Бердибеке, сидевшего на троне менее двух лет и 
повинного в смерти 12 ближайших родственников, конкурентов в борьбе за престол. 

В необъятной Степи началась двадцатилетняя смута, названная «Великой замятной». После смерти 
Бердибека, правящая линия не смогла выставить прямого потомка предыдущих ханов из-за того, что 
все они были ликвидированы самим же Бердибеком. 

 Правители Золотой Орды сменяли друг друга с ошеломляющей быстротой. За время смуты 
сменилось не менее 20 ханов. Только в одном - 1361 году престол занимали Наурыз, Хызыр, Темир-
Ходжа, Кельдибек, Базарчи, через год вновь Хызыр, Мурат (Мюрид), Каир-Болат. Как и в русской 
истории после Ивана Грозного появились загадочные, но на самом деле несуществовавшие: Жанибек 
II, Жанибек III, Бердибек II. Правили и другие мимолетные ханы – Кульпа, Ильбан, Алп-Ходжа, 
Айбек,Тагай,Каганбек, Хасан, Мухаммед-Булак, Арабшах, единственная женщина – Тулунбек Ханум 
(1370-1372, жена Мамая, затем Токтамыса, дочь хана Бердибека). Персидские источники упоминают в 
числе правителей смутного времени и деда Токтамыса- Кутлуг-Ходжу, а также отца Туй-Ходжу. 

В грызне за власть участвовали и представители сразу нескольких ветвей потомков Джучи. Да тут 
еще и чума, косившая целые племена. В 1380 году тюрко-монгольская армия под командованием 
Мамая, главного эмира Орды, потерпела поражение на Куликовом поле. К слову, выражение «тюрко-
монгольская армия» условное. Мамай даже за пять дней до битвы не знал о приближении войск 
Дмитрия Донского. На последние имеющие средства ему удалось нанять ополчение армянских и 
северо-кавказских князей, генуэзских и других степных авантюристов. Знаменательно, что в этом 
теперь признаются и сами российские исследователи (см.Р.Почекаев. Цари ордынские.Санкт-
Петербург, 2010, с.138.). 

Отмечу и нечто парадоксальное. В последние годы, когда наконец-то невыдуманно осмысливаются 
события ушедшей старины, нашлись исследователи, утверждающие, что Куликовской битвы, вокруг 
которой создавали столько шума, вообще, дескать, не было. А, если и была, то до сих пор неизвестно 
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точно место сражения. Как не вспомнить в связи с этим современные баталии о несуществовавшем, 
якобы, подвиге 28 героев- панфиловцев. 

Вернемся к Золотой Орде. Могущество ее еще сохранялось. Мамай спешно собирает войско для 
реванша за поражение на Непрядве. Об единстве Улуг Улуса думает и хан Орыс, правитель Ак Орды 
в Восточном Приаралье. Воспользовавшись смутой, он предпринимает поход на Золотую Орду и 
первым делом казнит конкурента Туй-Ходжу – оглана, правителя Мангышлака, отца Токтамыса, 
являвшегося главой туга-тимуридов. 

*** 
Вот тут-то на арену вступает совсем еще юный Токтамыс. Его, несовершеннолетнего из всей семьи 

и родственников хан Орыс оставляет в живых. Пока. Зная нравы правящих, Токтамыс однако 
предпринимает несколько попыток бегства. И он знал куда бежать. Лишь всесильный Тимур, 
правитель Мавераннахра заинтересован в ослаблении Золотой Орды, в запланированных походах в 
Малую Азию и Кавказ, ему не нужен был сильный конкурент. Вот почему, когда в 1376 году перед 
ним появился молодой царевич Токтамыс, бежавший от происков хана Орыса, Тимур тотчас же оценил 
связанную с этим возможность активного вмешательства в дела Ак, а потом и Золотой Орды. 

Даже мудрый и проницательный Тимур не мог предполагать какую медвежью услугу оказывает 
Токтамысу в роли покровителя. Черная неблагодарность ( в истории сколько таких примеров!) ждала 
его еще впереди. А пока он жалует царевичу города Отрар, Сауран, по некоторым источникам и 
Сыгнак, столицу Ак Орды. Но эти города находились под властью хана Орыса и Тимур выделяет 
войска для их покорения. Две попытки Токтамыса захватить Сауран терпят крах и лишь третья, зимой 
1377 года, совпавшая со смертью хана Орыса, приносит удачу. Начало полководческой деятельности 
заложено. 

*** 
Весна 1379 года стала звездной для Токтамыса. Умер, процарствовав менее двух месяцев, 

Токтакия- преемник Орыс хана. Собрав огромное войско, Токтамыс вступил на земли Золотой Орды. 
Очередной ее хан – Арабшах, потомок ветви Шибана, не осмелился вступить в схватку и отрекся от 
трона. Захватив Сарай, Токтамыс двинулся далее, подчинив своей власти Верхнее и Среднее 
Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь. Покорил он и Хорезм. Единственным противником оставался 
Мамай, могущественный правитель всей западной части Золотой Орды, уже лет двадцать 
контролировавший все ордынские владения к западу от Волги до Дуная. 

Весной 1380 года хан Токтамыс покорил Азак (ныне Азов), Крым, в конце лета предкавказские 
равнины, разбив хана Мухаммеда-Булака. И сделал небольшую передышку. 

А что же Мамай? Потерпевший поражение 8 сентября этого же года на Куликовом поле, то есть 
менее месяца назад, он готовился к походу на Русь. На сей раз он собрал полноценные ордынские 
тумены, а не разношерстную наемную рать. Но вместо этого Мамай вынужден был выступить против 
Токтамыса. 

По странному совпадению войска сошлись в октябре-ноябре 1380 года на берегу реки Калка – той 
самой, где в мае 1223 года произошла знаменитая битва, в которой русские войска были начисто 
разгромлены монголами (недалеко от границ Великого Литовского княжества, ныне на территории 
Донецкой области.-С.К.).  

Русские летописи – Софийская, Воскресенская, Тверская, Московский летописный свод конца XV 
века не обошли вниманием это событие. Когда Токтамыс начал атаку против соплеменников, все 
войско Мамая сошло с коней и принесло присягу хану, ставшему после 20 лет смуты монархом всей 
Золотой Орды.Вот как зафиксировано это в русской летописи: «Мамаевы же князи сшедше съ конь 
своихь и биша челом Тахтамышу и даша ему правду по своей вере (то есть поклялись Кораном.-С.К.), 
и яшася за него». 

Мамай, покинув свой гарем из женщин рода Бату и доставшемуся Токтамысу, скрылся в своей 
ставке в Солхате (ныне город Старый Крым на востоке полуострова.-С.К.). Здесь он был настигнут и 
умерщвлен. 

Токтамыс, объявленный Великим, взял в жены Тулунбек-Ханум, вдову Мамая (которую скоро он 
казнит собственноручно), а его повелел похоронить со всеми полагающимися ему почестями. 

*** 
 К концу 1381 года институт власти Токтамыс восстановил на всей территории Золотой Орды. 

Остановил экспансию Литвы и Польши на ордынские земли. Вдобавок ко всему покорил Валахию 
(современная Молдова). Итальянские колонии в Крыму признали его власть.  

 Оставалось разобраться с Москвой. Князь Дмитрий Донской, ранее совершавший унизительные 
поездки на поклон к правителям Золотой Орды, отказался выполнить требования Токтамыса, что 
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вызвало гнев последнего. Человек свирепого нрава Токтамыс в августе 1382 годы (не прошло и двух 
лет после Куликовской битвы) двинулся на Русь. Великие князья Рязани и Нижнего Новгорода тотчас 
признали хана своим повелителем, принеся присягу. Дмитрий Донской, оставив свой гарнизон в 
Москве, отправился в Кострому. Токтамыс начал осаду Москвы. Накануне москвичи разграбили 
винные погреба бежавших бояр. Город был буквально наводнен пьяными. С крепостныхстен понесся 
поток отборных оскорблений, осажденныедемонстрировали ордынцам оголенные зады, и называли 
хана не Токтамысом, а «дохлой мышью».  

 Жесткий Токтамыс велел начать резню. 24 тысяч человек были изрублены саблями, а Москва 
подверглась разграблению и сожжению. Город превратился в руины. Случилось это 26 августа 1380 
года .  

Токтамыс вдобавок разорил Владимир, Юрьев, Можайск, Серпухов, Переяславль,Коломну и 
другие города. Затем, недолго думая, нанес поражение литовцам, которые попытались вмешаться.Русь 
снова подчинилась тюрко-монголам. Так были ликвидированы все положительные для Руси 
последствия победы на Куликовом поле. Дмитрий Донской вновь признал зависимость от Орды. 
Возвратились дань и прежние ярлыки на владения уделами. Токтамыс ввел заложничество, сделав его 
чем-то вроде постоянной статьи дохода. К хану заложником был отправлен 12-летний Василий, сын 
князя. Токтамыс не лишил Донского великокняжеского титула, после его смерти 19 мая 1383 года сына 
торжественно провозгласил послом Токтамыса – «царевичем Уланом». 

*** 
 Особая тема «Тимур и Токтамыс» Газетная площадь не позволяет полностью ее раскрыть. 

Попробуем лишь очертить это противостояние. Академик Рустам Рахманалиев, исследователь истории 
тюрков, считает, что всегда существовал антагонизм между тюрко-монголамии тюрками. Тюрко-
монголы гордились славным прошлыми превозносили до небес своего великого предка, завоевателя 
мира Чингисхана, который бросил к их ногам столько народов и унизил столько империй. Тюрков 
тюрко-монголы считали самозванцами и чужаками, которые воспользовались расслоением империи 
Чингисхана после его смерти. И как следствие – ослаблением власти, разделенной между его 
сыновьями, которые не обладали гением отца. Токтамыс забыл о том, что именно благодаря Тимуру, 
одному из этих тюрков, он стал править Золотойи Ак Ордами. Встречаясь с Тимуром, начал проявлять 
к нему презрение настоящего кочевника к народу, который поселился на его земле. 

Все исследователи будто договорились. В двадцатилетней борьбе Тимура с Токтамысом все 
указывают на неблагодарность за якобы «бескорыстную помощь», оказанную Тимуром Токтамысу в 
начале его политической карьеры. На самом деле приход Токтамыса к власти в Золотой Орде не 
зависел от бескорыстия Тимура, он был обусловлен ситуацией в самом Дешти-Кыпчаке. Да и никто не 
мешал ему вести независимую политику. Ведь в начале карьеры он смог в 1379 году без боя овладеть 
троном Кок Орды, через четыре года вернуть Золотой Орде иХорезмский улус Тимура и чеканить 
монеты от своего имени. Как бывает часто в истории, Токтамыс просто стал могущественным и повел 
себя как независимый монарх. И Хорезм был лишь поводом. 

Вот почему Токтамыс стал открыто говорить, что его прежний покровитель всего лишь мелкий 
тюркский царек с большими амбициями, недостойный быть соперником великого хана обеих Орд. 

Такое заявление стоило ему краха ЗолотойОрды, с таким трудом восстановленной им. В июне 1391 
года Токтамыс был разгромлен Тимуром на реке Кондурче. Хан скрылся в лесах Булгарии. Через три 
года после неудачного похода в Крым Токтамыс бежал в Литву, затем через Киев в Кызы-Кермен, где 
находилась его резиденция Догангечит (ныне город… в Херсонской области Украины. – С.К.). В 
августе 1399 года объединенные войска Токтамыса и литовского князяВитовта терпят поражение от 
Темир-Кутлуга, хана Заволжской Орды на реке Ворскла (современная территория Украины. – С.К.) от 
войск под командованием Едигея, зятя и заклятого врага Токтамыса.  

В стане хана зреют заговоры. Токтамыс не гнушается убийством соперников. Опыта ему не 
занимать. Ранее (1386) он собственноручно расправился с женой Тулунбек Ханум, некогда верной 
мужу, как и императрица Жозефина де Богарне до поры до времени Наполеону. 

Изгоняемый отовсюду хан, через башкирские земли, грабя по пути русские города , направляется 
в Сибирь, в улус шейбанидов (современная Тюменская область России. – С.К.). Здесь неугомонный 
Токтамыс создает Тюменский юрт – предтечу Сибирского ханства. 

В течение 1400-1405 годов между Токтамысом и фактическим правителем Золотой Орды Едигеем 
произошло не менее 15 сражений, заканчивавшихся с переменным успехом. Весной 1405 года 
Токтамыс разгромил Едигея и вновь вернул себе власть в Кок Орде. Но непрекращающаяся схватка со 
своим соперником отнюдь не заканчивается.  
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Зимой 1406 года, через несколько месяцев после смерти Тимура в Отраре, застигнутый врасплох 
отрядом Едигея в своей ставке в верховьях Тобола, Токтамыс погибает в бою. Это произошло близ 
Тюмени, у села Кызыл-Каш (современное название – Тохтамышево). Отметим, однако, что есть и 
версия санкт-петербургского историка Турсуна Султанова, что Токтамыс погиб в своих владениях – в 
низовьях Терека, около Кавказской Тюмени (тюмень по-тюркски означает низину). До сих пор 
неизвестен и факт, кем же был убит Токтамыс – самим Едигеем, его сыном Нур ад-Дином или 
формальным ханом Золотой Орды Шадибеком. 

*** 
Токтамыс – фигура равная и Тимуру, и Наполеону, их полководческий талант никто не отменял. 

Как и они, Токтамыс принадлежит к числу самых ярких и противоречивых личностейво всемирной 
истории. В галерее золотоордынских ханов он стоит особняком, будто глыба. Его жизнь – взлет, 
триумф, падение и гибель – это олицетворение величественной и трагической эпохи тюрко-монголов, 
это возрожденная им после смуты Золотая Орда, блеснувшая предзакатными лучами именно при нем 
– последнем всесильном хане. 

Думаю, потомки оценят его деяния. А пока о нем – или ничего, или плохо.  
В соседнем Узбекистане Тимур, последний завоеватель монголов в Азии – икона, к имени его 

относятся трепетно. Для жителей республики Аксак Тимур – Бог, потому получил должную и полную 
память. В Ташкенте,Самарканде, Шахрисабзе стоят величественные памятники, есть всемирно 
известная усыпальница Гур-Эмир, музей, учрежден орден, который вручается за выдающиеся заслуги 
перед государством.  

Вместе с тем не забудем, что при жизни Тимур решил поставить памятниксобственным победам, 
велев возвести десятиметровую пирамиду из отрубленных голов. И не раз. Великий правитель стал 
палачом цветущих городов Востока – Исфагана, Дели, Дамаска, Багдада, Астрахани. Но он и разбил 
Золотую Орду, невольно избавив Россию раз и навсегда от дальнейшего порабощения. 

Сравнение Токтамыса с Наполеоном, конечно же, условное. Не столько потому, что эпохи, народы 
разные. А по общности судеб, лишь интерьеры другие. 

Наполеон заложил основы современного французского государства. Токтамыс оставил 
политическое наследие, некий фундамент, который, спустя века, ляжет в основу евразийского 
сообщества. Наполеона называли антихристом, особенно в России. Токтамыс также оставил о себе 
печальную память какжестокий завоеватель, за спиной которогопокоренная Русь, сожженная Москва, 
Азербайджан, Хорезмское государство, Великое княжество Литовское, Валахия, Крым, Кавказ, 
Мавераннахр.  

Наполеона ссылали дважды и оба раза на острова. Первый из них – Эльба (ныне популярный 
итальянский пляжный курорт в 35 километрах от принадлежащего Франции острова Корсика, 
уроженцем которого был император). Оттуда он безболезненно совершил побег и возвратился в 
Париж, где восстановил свою власть. Другое дело – остров Святой Елены, заморская территория 
Великобритании, расположенная посреди океана в 1800 километрах к западу от Африки. Это 
недоступное место, побег исключался. Англичане, которым сдался Наполеон после поражения на 
Ватерлоо в надежде на их великодушие, специально отправили его в эту дыру, чтобыуморить и 
ускорить кончину. Не имея никакой возможности бегства, после шести лет ссылки Наполеон умер на 
52-м году жизни в мае 1821 года от язвы желудка (есть версия и о умышленном отравлении мышьяком). 
В любом случае смерть была трагической. 

*** 
Как и у Токтамыса.  
«…Едиге бросил своего коня навстречу бывшему хану. Конь мчался, распластавшись над землей 

подобно птице, и Тохтамыш хорошо знал, что будет дальше. 
…Он остановил коня, слез с седла и, подняв над головой кривую саблю, стал ждать приближения 

Едиге. Эмир налетел подобно буре и , не останавливая коня, на всем скаку ударил соилом по размытой 
вечерними сумерками фигуре. Тохтамыш упал. В полусознании он слышал, как вернулся к нему Едиге, 
как, мягко ступая по обледенелой земле, подошел совсем близко и сел ему на грудь. Стало трудно 
дышать. Эмир долго и молча сиделна теле поверженного врага, потом вдруг выхватил из за пояса нож 
и полоснул Тохтамыша по горлу». 

Узнаете эти строки? Они из книги «Золотая орда» Ильяса Есенберлина. Так в литературном 
изложении (историческая подоплека гораздо сложней. – С.К.) описываются последние минуты 
последнего хана Великой степной империи. Вместе с ним окончилась эпоха Улуг Улуса, прекратив 
блистательное господство на мировой арене. 
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P.S. Зная, что эта публикация вызовет неоднозначную оценку исследователей (а где они, кстати 
говоря?), автор в рамках газетной площади дает собственную интерпретацию, не претендуя на 
всеохватность, однако, опираясь и осмыслив все имеющиеся источники – арабо-персидские, русские 
летописи, тимуридскую хронику, диссертационные работы и прочую, в том числе, художественную 
литературу. 
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Шәріпбек ӘМІРБЕКОВ, 
 профессор, саяси ғылымдарының докторы, 

Шолпан САТИЕВА, 
профессор, психология ғылымдарының кандидаты  

Қазақ ұлттық хореография академиясы 
 

КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ АДАМ САНАСЫНА ӘСЕРІ 
 
Концептілер – ұлттық танымның бір көрінісі. Концепт қандай да бір ауқымды идеяның сан алуан 

күрделі ұғым түсініктердің суретті сипаттамалары. Оның мазмұндық құрылымы тіл мен бейнелі ойлау 
заңдылықтарының сабақтастығынан туындайды. Әлемнің концептуалды бейнесінің негізгі элементі 
концепт болып есептеледі. Концептілердің қалыптасу процесін Р.И.Павиленис былай деп түсіндіреді: 
«Субъект түсінген сөз мағынасы немесе тілдің басқа да бірліктері жүйенің тиісті концептіне бекітіледі 
және ол соның құрамдас бөлігінің бірі ретінде оның басқа да бөліктерімен біріге отырып концепттің 
жалпы сипатын құрайды. Сондықтан концептіні белгілейтін тілдік таңбаны қабылдау барысында 
субъективті образдар, ұғымдар, эмоционалды ақпараттардың өзектілігі күшейе түседі. Сонымен бірге 
кері процесс те жүруі мүмкін, яғни осындай ақпараттың қандай түрі болмасын таңбамен 
ассоциацияланады [1, 78]. Лингвистикада «концепт» термині мен түсінігінің қалыптасуы тіл, сана және 
мәдениеттің өзара әсерлесуінің ерекшеліктерін, заңдылықтарын, амал-тәсілдерін игерудегі жаңа қадам 
болды. Кең мағынада «концепт» – жалпы әлем туралы білім жүйесінің (әлемнің концептуалды 
бейнесінің) бір бөлшегі, үзіндісі, яғни, индивидтің объективті шындық туралы өз танымындағы тірек 
ұғымдары, білетіні, ойлайтыны, елестететіні. «Концепт» термині М.М.Копыленко бойынша, «тек 
ұғымды ғана қамтымайды, сонымен қатар ортақ мағынаны қалыптастыратын ұғымнан алғашқы және 
деконцептуализацияланған құбылыстарды да қамтиды, ал реалияларды білдіру үшін тек сөздер ғана 
емес және де фразалық үйлесімдер қолданылады» [2, 178]. Е.И.Диброва концептіні шындық 
құбылыстарының сезімдік-көрнекті бейнелері ретінде елестетуде орналасқан (сонымен қатар мұнда 
концепт арқылы ойдың елестетуден ұғымға қарай қозғалысы жүзеге асады) және ортақ мағынаны 
қалыптастыратын ерекше ұғымнан алғашқы мән (сущность) қатарына жатқызады [3, 130]. 
М.В.Никитина «концепт – бұл ең біріншіден, түсінік пен ұғым» екенін айтып өтеді [4, 222]. 
С.А.Аскольдов-Алексеев еңбегінде «концепт және сөз» арқа сүйейтін негізгі ұстанымы: «концепт 
біздің ойлау процесімізде бірдей қатардағы көптеген заттарды ауыстыратын ойдың құбылысы» [5, 20]. 
Ю.С. Степановтың: «Өзінің ішкі формасы жағынан орыс тіліндегі концепт пен ұғым сөздері бірдей: 
«концепт» латын тіліндегі conceptus – «ұғым» сөзінің калькасы. Концепт пен ұғым түрлі ғылымдардың 
терминдері: екіншісі негізінен логика мен философияда қолданылса, біріншісі, концепт, логиканың бір 
саласы – математикалық логиканың термині, соңғы кездері мәдениет туралы ғылымда, мәдениеттануда 
орныққан...» [6, 824], – деп, математикалық логикада Г.Фреге мен А.Черч жүйесінде концепт деп тек 
ұғымның мазмұнын атайтынын көрсетіп өтеді. Е.С. Кубрякова «концепт» және «ұғым» терминдері 
адам ойлауы мен санасының түрлі аспектілерін сипаттайды дейді: «Ұғым – объективті шындықтың 
логикалық формада бейнеленуінің белгілі бір түрлерінің бірі; концепт сананың шұғыл (оперативті) 
мынадай бірліктерін қамтиды: елестету, образдар, ұғымдар, ал олар жинақталып барып концептуалды 
жүйе не әлемнің концептуалды моделін жасайды». Сонымен қатар концепт пен сөз, концепт пен ұғым 
туралы өзге ғалымдардың айтқанына тоқталайық. Белгілі зерттеуші А. Вежбицкая ұлттық қоғамдық 
тәжірибе «концепттер арқылы берілетін ұғымдарда бекітіледі деп есептейді. Ол әрбір тілде, сол тілде 
сөйлейтіндердің ұлттық ерекшелігін білдіретін, оның рухани дүниесін ашатын кілті – белгілі бір тірек 
концепттердің жиынтығы болатындығына ерекше көңіл бөледі. А.Вежбицкая орыс тіліне эмоциялық, 
иррационалды, агенттік емес концептілер тән және олардың моральға деген сүйіспеншілігі басым деп 
есептейді. Ал енді негізгі концептілерді жеткізу қызметін белгілі бір синтаксистік бірліктер жүзеге 
асырады, мысалы орыс тілінде – жақсыз сөйлемдердің кеңінен таралуы, зерттеушінің ойынша, орыс 
халқының белсенділігінің төмендігіне және мойынсұнғыштық қасиетіне әсер еткен. Сөз және концепт 
терминдері А.Вежбицкаяда өзара байланысты: «Концепт-минимум – бұл сөз мағынасын толық игеру, 
бұл тек қарапайым тіл иесіне тән нәрсе концепт-максимум – сөз мағынасын толықтай игеру» [7, 39]. 

С.Г.Воркачев: «тар «формалды» мағынада лингвоконцептілер – өзге тілдерге аударғанда бірсөзді 
эквивалентті таба алмайтын, сөздерден кейін тұратын семантикалық құбылыстар» деп есептейді [8, 
76]. Бір қарағанда сөздің лексикалық мағынасын концепт деп атауға болады. Бірақ қазіргі күні сөздік 
мақаласындағы берілген сөз мағынасы «когнитивті, шындықтан шалғай, тар, жетіспейтіндігі және тіпті 
пара-пар келмейтіндігі» туралы тезис дәлелденді. Осындай концептілердің жиынтығы ұлттың 
мәдениеті негізделетін тілдің концептосферасын құрайды». С.Г.Воркачев лингвомәдениеттанудың ең 
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негізгі бірлігі деп концептіні («вербалданған мәдени мағынаны») түсінеді. А.Вежбицкая 
қалыптастырған концепт түсінігінде негізгі орын әртүрлі мәдениеттегі тірек концептілерге беріледі. 
Себебі автордың ойынша, мәдениеттегі тірек сөздер яғни, мәдениеттің ядролық құндылықтарын 
бейнелейтін концептуалды маңызы зор сөздер көмегімен түсіну мүмкін болады. Д.С.Лихачев 
концептосфераның кең мағынада түсінілуін ұсынады. Осылайша, ұлттық тілді тұтастай 
концептосферасы жеке адамның шындықты концептуализациялау нәтижесі болатын жеке 
индивидуалды концептосфералардан құралады. Индивидуалды концептосферадан өзге ұлттық қауым 
ішіндегі белгілі бір әлеуметтік және мәдени қауым концептосферасы да болады. Д.С.Лихачев осы ойды 
әрі қарай жалғастырып, орыс тілінің ұлттық концептосферасындағы мынадай концептосфераларды: 
«инженер-практик», «отбасы» концептосфераларын бөліп көрсетеді. «Концептосфера» термині өзіне 
көлемділіктің, тұтастықтың, ұшқырлылықтың образды коннотацияларын енгізіп, онтологиялық 
құбылыстың мәнін дәл бейнелейді». Концептосфера көп қырлы, кеңістіктік, тұтастықтық құбылыс 
ретінде көрінеді, әйтсе де ол халықтың әлемтануымен, әлемді қабылдауымен, тарихы, менталитеті 
және мәдениетімен байланысты ашық жүйе. Белгілі зерттеуші Л.В. Щерба осындай жағдайға 
байланысты былай деп жазды: «тек синтаксистік ережелермен ғана емес, сонымен бірге мағыналардың 
қосылуынан немесе бірігуінен жаңа мағыналар қалыптасады».  

Қазіргі кезеңде ресейлік зерттеушілердің еңбектерінде концептілердің мынадай типологиясы 
тұжырымдалды: мазмұны бойынша: концепт – көз алдыңа елестету (мыслительная картинка); концепт 
– схема; концепт – фрейм; концепт – сценарий; концепт – конструкт; концепт – инсайт; концепт – 
гештальт. Тілдік ұсыныстар бойынша: рамалық концептілер; қарым-қатынас концептілері; іс-әрекет 
концептілері. Семантикалық құрылымдардың кіріктірілу деңгейіне байланысты: суперконцептілер; 
макроконцептілер; базалық концептілер; микроконцептілер. Концептінің тілдік мағынаны 
құрастырудағы роліне байланысты: классификатор-концептілер; интеграциялаушы концептілер; 
шектеуші концептілер. 

А.Б.Бабушкин «Тілдің лексико-фразеологиялық семантикасындағы концептілердің типтері» 
еңбегінде концепт ретінде «шынайы немесе идеалды әлем затын бейнелейтін, танылған субстрат 
ретінде тіл иелерінің ұлттық жадында сақталатын ұжымдық сананың кез келген дискретті бірлігін» 
түсіндіреді. Концепт вербалданады, сөз арқылы таңбаланады, әйтпесе оның өмір сүруі мүмкін болмас 
еді [9, 345]. Ю.С.Степанов концепт құрылымының күрделілігін айтып, оған бір жағынан ұғымға 
қатыстының бәрі енеді; екінші жағынан концепт құрамына оны мәдениет фактісі – алғашқы форма 
(этимология) ететін жайттардың бәрі сонда; негізгі белгілеріне дейін ықшамдалған тарих; қазіргі күнгі 
ассоциациялар; бағалар және т.б. енеді. Осы ретте концептілік талдау автордың ақиқат дүниеге 
қатынасын айқындап, көркем шығарманы талдаудың екінші бір қырын ашатын бірден-бір тілдік құрал 
ретінде қызмет етеді. Қазіргі кезеңде когнитивті лингвистикада және психолингвистикада концептілік 
талдауларға үлкен көңіл бөлінуде. Концептінің ұғымдық мағынасына талдаулар халықтардың 
құндылықтар жүйесі мен ұлттық мінезін ашуға мүмкіндік береді.  

С.И Драчева «дүниені тану әдістерінің әмбебап сипаты басым болғандықтан әртүрлі тілдердегі 
ұғымдық компонентінің құрамы негізінен ұқсас келеді. Олардың ұқсастықтары концепттердің 
ядроларында байқалса, ал периферияларында және мәдени компоненттерінде әртүрлі тілдердің 
ерекшеліктері көзге түседі» деп концептілердің ядросы мен перифериясына ерекше көңіл бөлу 
қажеттігін атап өтеді [10, 64]. 

Концептілердің жиынтығы синергетикалық қасиетке ие. Белгілі бір тарихи кезеңдерде басым 
құндылықтарға негізделген концептілердің субжүйесі бифуркациялық нүктеде өзектілігі төмендесе, 
келесі бір субжүйенің басымдығы күшейе бастайды. Қоғамның жаңа даму траекториясы анықталғанда 
сол бағытты жүзеге асырудың концепциясы жасалады. Сол концепцияда іс-әрекеттің алгоритмдері мен 
адамдарды іс-әрекетке жұмылдыратын концептердің жүйесі жасалады. Т.Кунның ғылыми 
революцияларға байланысты ойларын әлеуметтік революцияларға да қолдануға болады. Ол «жаңа 
парадигмалар ескілердің негізінде пайда болады. Әдетте олар ескі парадигмаларда қолданылған 
концептуальды және эксперименталды сөздер мен әдістерді өз бойына сіңіреді. Алайда олар ескі 
парадигмалардан алған нәрселерін дәстүрлі түрде пайдаланбайды. Жаңа парадигманың шеңберінде 
ескі терминдер, ұғымдар және эксперименттер бір-бірімен жаңа қарым-қатынаста болады» деп жазды. 
Концепттілердің өзара бәсекелестігі және қарама-қайшылығы олардың өз мағыналарына жақын 
сөздерді топтастыруынан көрінеді. Әдетте топтастыру мағыналардың жақындығымен қатар, 
қоғамдағы құндылықтар жүйесіндегі басымдықтарға да байланысты. Басым құндылықтардың ролі 
өзгеріп отырады және оның өзгеруіне қоғамдағы элитаның ролі әсер етеді. Осы өзгерістердің барлығы 
концептуальдық жүйеде көрініс табады [11, 300]. 
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Жоғарыда аталып өткен концепт түрлерінің ішінен кеңінен қолданылып жүрген екі түріне 
тоқталып кетуді жөн көрдік. Біріншісі, фрейм-концептілер. Фрейм теориясының негізін қалаушы 
американдық зерттеуші, жасанды интеллект саласын дамытушылардың бірі – М.Минский болды. 
М.Минский адам жаңа жағдайға бейімделу үшін немесе түсіну үшін өзінің жадындағы белгілі бір 
мәліметтер құрылымын (образдарды) тауып, олардың кейбір жерлерін өзгерте отырып құбылыстар мен 
процестерді түсінуге бейімдейді. Осы дайын мәліметтер құрылымын М.Минский фрейм деп атады. 
Фрейм мәліметтер құрылымы ретінде стереотипті ситуацияны көз алдымызға елестетуге мүмкіндік 
береді. Әрбір фрейммен әртүрлі ақпарат ассоцацияланады. Оның бір бөлігі белгілі бір фреймді қалай 
пайдалануға болатынын білдірсе, ал екінші бөлігі – оның орындалуын, ал үшінші бөлігі орындалмаған 
жағдайда не істеу қажеттігін анықтайды. М.Минский «ситуацияны» жалпылай түсінеді және оның 
астарында дәлел келтіру, бейне (образ) немесе іс-әрекет (фрейм-сценарий) бар. Фрейм-сценарийді 
М.Минский белгілі бір оқиғаның, ұғымның, іс-әрекеттің типтік құрылымы ретінде түсіндіреді және ол 
сол оқиғаның, ұғымның, іс-әрекеттің элементтерінен тұрады деп түсіндіреді. Мысалы, баланың туған 
күнін тойлау фрейм-сценарийі мынадай элементтерден тұрады: киім (мерекелік), сыйлық (ұнауға тиіс) 
[12, 152]. 

«Қазіргі кезеңдегі лингвистикада «фрейм» ұғымын түсіндіретін бірнеше пікірлер қалыптасты. 
Мысалы, А.П.Бабушкин «фрейм» терминін білім құрылымы (структура знаний) деп есептейді және ол 
адам тәжірибесінің адам жадындағы сақталған фрагменті немесе қажет кезінде жадтағы құрамдас 
бөліктерден құралатын ақпараттың бір бөлігі деп біледі. Ал З.Д.Попова мен И.С.Стернин «фрейм» деп 
көп құрамды, тұтастықты көз алдымызға келтіре алатын концепті деп есептейді немесе зат немесе 
құбылыс туралы стандартты білімнің жиынтығы. Екінші, лингвомәдени скрипттер. Әдетте 
лингвомәдени скрипттер коммуникациялық ситуацияларда жүзеге асады. Мысалы, күн сайын жүзеге 
асатын араласулар барысында мынадай скрипт-сценарийлерді жиі қолдануға болады: танысу; жақын 
адамдармен кездесу; телефон арқылы сөйлесу; қызмет көрсету саласындағы қарым-қатынас; интернет 
байланыс [13, 314]. 

Н.В.Моторина «скрипт – көлемді, көп деңгейлі құрылым-лингвомәдени концептіні индивидтің 
дискурстық санасында жылдам жүзеге асуы немесе репрезентациялану әдісі деп есептейді. Скрипт 
мәні жағынан динамикалық болып келеді, себебі уақыт пен кеңістікте дамуы оны концептіні 
объективтілеудің құралына айналдырады. Концептіге қарағанда лингвомәдени скриптінің 
сценарийлық сипаты бар, ал концептімен ұқсастығы онда ұғымдық, образдық және құндылық сипаты 
басым [14, 184]. 

Жалпы концептологияның қалыптасуы мен дамуына байланысты дискуссия әзірге саябырсыған 
жоқ. Себебі бұл мәселені ғылымның әртүрлі салалары – лингвистика, психология, мәдениеттану, 
философия тұрғысынан қарастырғандықтан, жақын арада белгілі бір ортақ пікірге келу қиын сияқты. 
Концепт мәселесінің зерттелуіне байланысты талдауды В.В.Колесовтың мақаласы арқылы танысуға 
болады. Онда автор концепт ұғымының мазмұнын ашуға арналған зерттеулерге шолуында негізгі 
дискуссиялық мәселелерге көңіл бөлген [15, 558]. 

Жас ұрпақтың дүниетанымындағы өзгерістердің мәнін ой елегінен өткеріп, зерделеу теориялық 
міндеттер тұрғысынан қалай зәру болса, өмірлік мақсат-мүддеден де маңызды. Қоғам дамуының жаңа 
арқаға түсуі, яғни еліміздің егемендік алуы – тәуелсіздігіміз қаншама құндылықтарға жол ашты. 
Қоғамның күллі бағыт-бағдары, ізгі мұраттары, қажеттіліктері мен себеп-салдарлары түбегейлі 
өзгерді. Бұл өзгерістер жастардың ой-санасына, өмірлік ұстанымдарына әсері орасан зор. 
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КІТАП ӨНЕРІ МЕН ГРАФИКА ӨНЕРІНІҢ ДАМУ ЖОЛЫНДАҒЫ 

 ӨЗАРА ЫҚПАЛЫ 
 
Кітап өнерінің шығуы адам өмірінде басты ақпарат көзіне айналды. Кітап адам дамуына ықпал 

еткен барлық салада өзіндік басты орын алды. Өнер бұдан тыс қалуы мүмкін емес себебі өнер адамзат 
мәдениетін ажырамас бір бөлігі. 

Графика өнерімен кітап өнері бір біріне жақын өнер, оларды ажыратып қарауға болмайды. Графика 
өнері кітап өнерінде маңызды орын алады. Графика өнері кітаптың барлық рухани құндылығы мен 
мазмұнын бейнелерде, таңбаларда, ою-өрнектерде және кітап қаріптерінде көрсетеді. 

Иллюстрация өнері сияқты қаріп өнері графика саласы болып табылады. Осы графика салаларының 
тарихы кітап өнерімен тығыз байланысты. Сонымен қатар графика өнері жеке бейнелеу өнерінің түрі 
ретінде кітап өнерінен тыс даму үстінде. Графика өнері бейнелеу өнерінің маңызды түрінің бірі ретінде 
кітап өнеріне қарағанда кештеу, кескіндеме, мүсін өнерлері сияқты қайта өрлеу дәуірінде өз дамуын 
бастады. 

Бұл уақытқа дейін кітап қолжазба түрінде берілді, кітап баспа өнері дамуында күрделі қиын даму 
жолынан өтті. Даму кезеңдерінде көп түрлі жоғары кітап өнерінің үлгілері жинақталды.  

Біз бұл арқылы «кітап өнері» терминін түсінеміз. Осыдан жүз жыл бұрын бұндай түсінік болмады 
тек «кітаптағы өнер» деп қарастырылды. 

Бір қарағанда «кітап өнері», «кітаптағы өнер» бір ұғым сияқты, бірақ олардың өзіндік реңі бар. 
Кітапты техникалық орындалған дайын форма, зат деп қарады, ал суретші міндетін одан тыс 
полиграфиялық өндіріс тұрғысынан қарады. Суретші кітапқа өзінің суреттерін, ою-өрнектерін салу 
арқылы оны байыта түседі. Кітап, графика, кескіндеме, сәндік қолданбалы өнер түрлерімен біртұтас 
өнер туындысы ретінде қарастырылмады. Бірақ екі өнер тұтас алғанда өз уақытының тынысы туралы 
мәлімет береді [1, 3].  

Өнер өз заманының көркем стилі жайлы дерек көзі, ал оны бізге жеткізуші кітап, журналдар, 
газеттер. 

Қандайда елді алсақ та оның мәдени, саяси өмірінде баспасөз ролі маңызды болған. Газет-
журналдар елдің тынысын білдіретін, халықтың негізгі ақпарат көзі болды. Еліміздің тарихында Алаш 
қозғалысының қайраткерлері баспасөздің маңыздылығын түсініп ұлттық мақсатқа негізделген «Қазақ» 
газеті дүниеге әкелді.  

Басылымның «Қазақ» аталуында екі түрлі мағына барлығы аңғарылады. Біріншіден, газет 
жалпыұлтық газет болғандықтан, мақсаты жері бөлшектеніп, елі бытырап жүрген қазақ халқын 
топтастырып, бір ортаға біріктіру болғандықтан да ұлт атын иемденіп «Қазақ» аталды. Екіншіден, 
кітаби, әдеби, ғылыми айналымда қазақ атының өз аты аталмай, қырғыз аталып келгендігі белгілі, 
сондықтан туған халқының төл атын қайта оралту мақсатында, қазақ зиялылары өз баспасөзін осылай 
атауды мақұл көрген. Ахмет Байтұрсыновтың бұл жайында: «Аталы жұртымыздың, ауданды 
ұлтымыздың аруақты аты деп, газетіміздің есімін «Қазақ» қойдық» [2] дейді. 

Алаштанушы ғалым М.Қойгелдиев: «Қазақ» газеті, белгілі дәрежеде, сол кезеңдегі қазақ ұлт-
азаттық қозғалысының ең белсенді қайраткерлері Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов және М.Дулатовтың 
үлкен еңбегінің ортақ жемісі еді» [3, 187] деп объективті бағасын берді.  
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Біз мақаламызда «Қазақ» газетінің логотипін графика өнерімен және тәуелсіз Қазақстан 
өнерінің құндылығы тұрғысынан қарастырамыз. Таңбалар, логотиптер графика өнерінің саласы. 
Қазақ жерінде графикалық суреттер ішінде таңбаның орны ерекше. Таңбалар тасбетіндегі 
халқымыздың өмір жолында дамып жетіліп отырған алғашқы қауым адамдарының таңбасы, сақ 
дәуірінің таңба белгілері, рулық таңбалар казіргі таңда кітап графикасында экслибристерде негіз 
болып қолданыста жүр. Сақтардың аң стиліндегі нышан белгілері қазақ мемелекетінің 
нышандарының негізін құрап отыр. Өтеген Мәрзия өзінің «Экслибрис в культуре Казахстана» 
деген ғылыми еңбегінде «Таңба экслибристің арғы тегі» [4, 64-80], – деп дәлелдеген. Оған негіз 
Қазақ халқының ғасырлар бойы таңбаларын санасында сақтап осы күнге алып келуі. Алаш 
қайраткерлері «Қазақ» газетінің логотипіне киіз үйді алып, оның қазақ халқына қасиетті болған киіз 
үй бөлшектері арқылы халқының болашақ бағытын айқындап көрсетті. Осы ойымыздың дәлелі, 
1913-1918 жылдары қазақтың кіндік қаласы Орынборда жарық көрген «Қазақ» газетінің логотипі 
мен осы басылымдағы «Орда гербі» атты мақалада жазылған сипаттамалар. 1-суретте көрсетілген 
логотипі басылған «Қазақ» газетінің көрнісі. 1918 жылы А.Байтұрсыновтың редакторлығымен 
басылған «Қазақ» газетіндегі аталмыш мақалада Алашорда өкіметінің эмблемасы туралы: «Киіз үй 
– киіз туырлықты халқы. Үйдің түндігі ашық, есігі жабық болуындағы мағына: Түндік жарық 
беретін жол, есік туралы заттар кіретін жол дегендік. Жарық жол ашық, еркін болсын, түрлі заттар 
кіретін жолы еркін болмасын делінген еді. Түндіктен түсетін жарыққа өнер-ғылым енгізілген еді. 
Түндік күнбатыс жағынан ашылуы өнер-ғылым Европа жағында күшті болған себепті қазақ ішіне 
Европа ғылымы – өнері таралсын деген мағына еді», [5] – деп жазған болатын.  

. 
 

 
 

1-сурет. https://e-history.kz/kz/publications/view/4361 сайтынан аланған «Қазақ» газетінің логотипі және semeylib.kz 
сайтынан аланған Алашорда үкіметінің 100 жылдығына арналған эмблема. 

 
2017 жылы – «Алаш» автономиясының негізін қалаған Алашорда ұлттық үкіметінің 100 

жылдығына арналған мемлекеттік және халықаралық маңызы зор мерейтойы қарсаңында Шығыс 
Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханасы «Алаш» электрондық кітапханасын 
құруды қолға алды. Бұл бүгінгі заман талабы электрондық кітапхана, электронды кітап. Жоба 
аясында «Алаш» электрондық кітапханасының эмблемасы жасалды. 1-суретте көрсетілген. «Алаш» 
электрондық кітапханасының эмблемасы «Қазақ» газетінің логотипі мен осы басылымдағы «Орда 
гербі» атта мақалада жазылған сипаттамалар негізінде жасалынды. 

2-суретте «Алаш» электрондық кітапханасы эмблемасының элементтерінің көрінісі мен 
түсініктемесін ұсынып отырмыз. 

 
 

2- сурет. «Алаш» электрондық кітапханасы эмблемасының элементері 
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1. Күн – әлемге жарық, қызу беріп тұратын жұлдыз, қозғалыс, даму, өсіп-өркендеудің және өмірдің 
белгісі. Шаңырақ – киіз үй мен көк әлемнің арасын қосып тұратын қасиетті ұғым. Қазақтың өз алдына 
тәуелсіз, бірлігі жарасқан ел болуын білдіреді. 

2. Логотипте уық пішінді төменгі жағы қошқар мүйіз оюы халқымызда малшының материалдық 
әл-ауқатын білдірген. 

3. Алаш – ежелгі түркі сөзі, ол бауырластар, қандастар, туыстар деген мағына береді. Көне заманда, 
түркі халықтары іргесі бөліне қоймаған қауым кезінде дүниеге келген ұғым. Күн сәулесі түскен 
шаңырақтың астында «Алаш» сөзі араб стилінде жазылып, киіз үй формасын жалғастырады және 
логотиптің негізгі ойын аяқтап, тұтас етіп көрсетеді.  

4. Логотипте қоңыр түс көрсетілген. Қоңыр түс – топырақтың және ағаш тақтаның реңі. Бұл 
төзімділік пен сенімділіктің белгісін беретін түс. Сондай-ақ, жердің түсі. Жер халықтың тіршілік орны. 
Жер халықтың тіршілік орны. Осыған байланысты қазақ елінің танымында жағымды мәнде 
ерекшеленеді. 

Электрондық кітапхана жасау арқылы бүгінгі ұрпаққа «Алаш» идеясын насихаттау, халыққа 
таныстыру екі өнердің байланысы арқылы жүзеге асты. Қазақстан баспа өнері мен графика өнері даму 
кезеңдерінде өзара ықпал жасау арқылы дамып халыққа қызмет жасады. 

Қазақстан графика өнерінің қалыптасып дамуын өнертанушы ғалымдар қазақ әдебиетімен 
байланыстырады. Екеуінің бір-біріне ықпалы қазақ графика өнері мен суретшілерінің туындыларының 
келбетіне ықпал етті.  

Қазақтан шыққан алғашқы өнертанушы Г.Сарыкулова Қазақстан графика өнері мен кітап өнерінің 
бір-біріне ықпалын былай байланыстырады. Қазақстан суретшілері графиканың 20-жылдары қазақ 
ұлттық әдебиетімен тығыз байланыстыруға болады. Сол жылдары графика өнерінің жалпыхалықтың 
эстетикалық мәдениетін қалыптастыруда ұлттық әдебиетіміздің маңызы зор болды. Әдебиетімізде 
ұшқыр ойлы қаламгер жазушылар С.Сейфуллин, Б.Майлин, И.Байзаков, И.Жансугуров, М.Әуезов 
және С.Мұқановтардың Қазақстан графиктерімен бірлесіп жұмыс жасау нәтижесінде ұлттық 
нақыштағыи графика туындылары жарық көрді [6, 51]. Осы туындылар кітап беттеріне басылып, 
халыққа таралды. Бұл арада кітап өнері мен графика өнері бірлесе дамып елге қызмет етті. 

Графика туындыларының көпшілікке танылып, дамуына осы қаламгерлер шығармалары әсер етті. 
Олардың суреттеген көркем ойлары, көтерген тақырыптары Қазақстан графиктерінің 
шығармашылығына арқау болды. Сол кездерден бері график суретшілердің Қазақстанның баспа 
мәдениетінің дамуына қосқан үлесі зор. Қазақстанда кітап графикасында ұлттық нақыштар көріне 
бастады. Суретшілер шығармаларынан біз сол кездегі қоғамның тынысын ондағы тартысты халықтың 
мәдениетінен, тұрмысынан көріністер көреміз. 

Графика өнері өзінің қарапайымдылығымен орындау әдістерінің басқа өнер түрлеріне қарағанда 
көпшіліктің жылдам қабылдауына байланысты, халық арасында жылдам сіңіп кетті. Осыдан бірінші 
халық мәдениетінен сыр шертетін мәнді өнер туындылары пайда болды. 

20-жылдары жемісті жұмыс жасаған республикамыздың суретші графигі В.Антощенко-Оленев. 
1928 жылдан Антощенко-Оленев Қазақстанда тұрып, негізінен газет-журнал баспаларында жұмыс 
жасады. Ол «Еңбекші қазақ» газеті және «Жаршы», «Әйел теңдігі», «Жаңа әдебиет» т.б. журнал 
редакцияларында жұмыс жасады. Осы журналдарды безендіру жұмыстары, көптеген сатиралық 
суреттер және жолдастық шарж, еңбек озаттарының портреттері графиканың тушь, қаламұш 
техникасында орындалды. 

Қазақстан суретшілерін газет-журналдарға, үгіт-насихат плакаттарын шығаруға тарту, 20-жылдары 
республикада газет-журналдар графикасының дамуына және газеттердің көркемдік ерекшеліктеріне 
үлкен әсер етті. Газет-журналдар баспаларына суретшілердің жұмысқа тартылуы, олардың 
шығармашылық ұжымдарға топтасуына, өз шығармаларын көпшіліке жеткізуге және қоғамдағы 
құбылыстармен жергілікті халық мәдениетін, шығармашылық жұмыстарының тақырыбы ретінде ала 
отырып, жүйелі түрде дамуына көмектесті. 

Бірақ кейбір суретшілер баспахана тапсырмаларын орындаумен шектеліп, республиканың 
шығармашылық өміріне толық араласпады. 

 Қазақстан газет-журналдарында Қазақстан суретшілерінің шығармашылық өміріне арналған 
мақалалар шығып тұрды. Г.Саркулова өзінің «Графика Казахстана» атты еңбегінде «...көрмелерге 
қойылған суретшілер шығармаларында осы өлкенің өндіріс негіздерін, қазақтардың мәдениеті мен 
шарушылығы тұрмысы бейнеленген. «Советская деревня», 1931, 12 мамыр. «Советская степь», 1931, 
21 қазан» баспаларында көрме туралы мақалалар жарияланды» [6, 53] деп жазды.  
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3-сурет. «Искусство» журналы 1935ж №3 
 

3-суретте көрсетілген «Искусство» журналының 1935 жылғы 3-санының 172-173 беттерінде 
Қазақстан бейнелеу өнері туралы мақала жарық көрді. Мақалада Н.Г. Хлудов шығармашылығына 
айтылып, оның 1916 жылы жазылған «Жасауыл» (почта тасушы ) шығармасы басылып шықты. 

 

 
 

4-сурет. «Революция и национальности» газеті 
 
4-суретте «Революция и национальности» газетіне «Искусство Казахстана на подъеме» атты 

мақала жарық көрді. Қазақстан газет-журналдарымен суретші қауым бір-бірін толықтырып 
байланыста болғанының айғағы. 

30-40-жылдары Ә.Ысмайылов қазақ халқының эпосы «Қамбар батыр» тақырыбына акварельді 
циклін салды. Бұл еңбектерінде қазақ халқының мәдени құндылықтарын, өмірінің ерекшеліктерін 
бейнелеуге тырысты. Халқының фольклор тақырыбын игеріп сурет салуы туған жердің тарихын 
тиянақты байсалды зерттеумен қатар жүріп жатты [7,  8-12].  

Қазақстан графикасының 20-40-жылдары дамуын, шығармашылық ұжымдардың алғашқы 
қалыптасып ұлттық кәсіби кадрлардың шыға бастауы және график суретшілердің халқымыздың 
мәдени өміріне араласа бастаған кезеңі деп қортындылауға болады әрі сол құбылыстардың баспа 
беттерінде көрініс тапқанын айтуға болады.  

Қазақстан кітап графикасы өнерінің дамуына 50-60 жылдары Е.Сидоркин көп үлес қосты. 
Суретші тарихи ескерткіштерді, қазақ халқының халық ауыз әдебиетін, ою өнерін мұқият 
зерделеді. Бұл оған ұлттық тақырыптағы өзінің алғашқы жұмысы – қазақ эпосына салынған 
иллюстрацияларда оң нәтижеге жеткізуге мүмкіндік берді. Е.Сидоркин өз жұмыстарымен үш 
кітапты безендіргені үшін Лейпцигте өткен халықаралық көрмеде 1959 жылы қола медальға ие 
болды. Е.Сидоркин ары қарай ұлттық фольклормен, халықтың дәстүрлерімен, қазақ авторларының 
әдеби шығармаларымен баланысты бірталай туындылар салып, кітаптарды безендірді. Осы күнге 
дейін М.Әуезовтың «Абай жолы» романына салынған графикалық парақтар бейнелердің тереңдігі 
бойынша және аса маңызды көркемдік-эстетикалық көрсету бойынша маңдай алды жұмыстары 
болды. «Из мглы веков» атты автолитографиялар сериясы – негізінен сан алуан драмалық аса 
күрделі оқиғалары бар қазақ халқы тарихының шоғырланған пластикалық бейнелік шежіресі.  

5-суреттен көруге болады. Суретші балбал тастармен ассоциацияланатын пішімді мүсіндік 
илеудің әсерін беретін литографияның мүмкіндіктерін толыққанды пайдаланған, осыдан барып 
жасалған бейнелер тарихи мәңгілік болатынын сезінгендей боласың [8, 7]. 
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5-сурет. Е.Сидоркиннің қазақ жазушыларның кітаптарын безендірген графикалық суреттері 
 

Суретші фолклорлық тақырыпқа баса мән беріп, айрықша көңіл бөлу қазақ сурет өнерінде ерекше 
құбылыс болып табылады. Г. Шалабаеваның пайымдауынша «Евгений Сидоркиннің шығармашылығы 
бір жағынан ХХ ғасырдың екінші жартысында уақыт қажетінен туған құбылыс болса, екінші жағынан 
оның шығармалары тың игеру, ұлы құрылыстар, еңбек ардагерлері секілді социалдық тапсырыстық 
тақырыптардан аулақ» [9, 11]. Сидоркиннің қазақ фольклор тақырыбына көңіл аударуы кездейсоқ 
оқиға емес. Ол үшін тек терең тарихқа үңіліп қою ғана емес, сонымен қатар өткенді бейнелеу арқылы 
қазіргі заманды түсіну құралы болып табылады. Г. Шалабаева суретшінің ойын былай деп келтіреді: 
«Әр заманның кезеңінде де махаббат пен зұлымдық, қуаныш пен қайғы, көре алмаушылық пен 
қызғаныш тақырыптары бірдей. Ең әуелі қоғамның қазіргі тұрмыс-тіршілігі қандай күйде екенін 
сезініп өмір тамырын дөп басу. Меніңше бүгінгі өнердің актуальды тақырып өзегінде өткені мен 
болашақтың ізі болса ғана өміршең болады» [9, 64-65]. 

Алпысыншы жылғы ұрпақтың суретші-графиктері Қазақстан графикалық өнерінің тарихында жаңа 
кезеңді жазды. И.Исабаев қазақтың халық эпосын өзінше көркемдік оқуын ұсынды. Оның станокты 
графикалық парақтары тасқа таңба басқандай халық өмірінің көрнісі іспеттес офорт техникасында 
орындалған. И.Исабаев халқымыз асыл мұрасы «Айтыс» өнерінің жинағы бірінші және екінші 
томбарын линогравюра техникасында орындалған парақтарымен безендірді. 6-шы суретте графикалық 
суреттері ұсынылып отыр. Жұмыстарында айтыс тақырыптары мен суретші бейнелері үйлесімділік 
тапқан. Суретші халқының өнерінің ұлттық келбетін дөп басып көрсете білген. Суретші гафика өнері 
жайлы былай деген ойларын білдіреді «Мен график суретшімін. Бейнелу өнерінің бұл түрінде 
басқаларға қарағанда шарттылықтың басымдылығы айқын. Бұл – суретшіге көптеген мүмкіндіктер 
бере отыра, белгілі бір дәрежеде суретшіні шектей түсетіні тағы бар. Өйткені, көргеніңнің бәрін 
графика тәсілдерімен түсіндіру қиын-ақ. Мен Мәскеуде оқып жүрген кезімде алғашқы офорттар мен 
литографияларымда қала маңындағы көріністерді өрнектедім. Қазақ даласының бүкіл айшығын мен 
бояу түрлерін ақ пен қара графикасымен көрсетуге болар ма екен деп ойлайтынмын» [10, 5]. 

 

 
 

«6-сурет». И. Исабаев кітап өнеріндегі графикалық суреттері 
 

И.Исабаев Бейімбет Майлинның «Раушан коммунист», Хамит Ерғалиевтің «Жылдар-жылдар», 
Әнуар Әлімжановтың «Мост Карасункара», С.Бактыбергенов «Добрая мая мама», Әбдіжамал 
Нұрпейісовтің «Кров и пот» шығармаларын, балалар әдебиетін безендіруде де өзінің тартымды, 
мазмұнды туындыларымен кітаптың мазмұнын ашып, көркемдеп безендірді. Жақан Сыздықовтың 
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«Алпамыс Батыр», Махмудулаев Яһуданың «Жақсылыққа жақсылық», Қапия Дәрібаев «Светофор 
оттары»ң, шетелдік жазушылар әдебиеттеріне жасаған иллюстрациялары сол елдің ұлттық келбетін 
көрсете білген. Сан Шан-Фэйдің Кішкентай он дос» әңгімесі» [10, 15-62]. Суретшінің 1967-1996 
жылдары «Балдырған» журналының иллюстрациялары 6 суретте берілген. 1980 жылы «Әліппе» 
оқулығын орындаған суреттері бала санасына қонымды, тартымды, жоғары көркемдік талғаммен 
орындалған. И.Исабаев кітап графикасының дамуын да қосқан үлесі зор, оның көркемдік 
келбетінің қалыптасып дамуында өз шығармаларымен ойып тұрып орнын алады.  

Қазақстан бейнелеу өнері 80-90 жылдары кезең суретшілерін қызықтыратын ортақ проблема – 
философия, әдебиет, әлемдік мәдениет жөніндегі жан-жақты терең білім, санаткерлік, қазіргі болып 
жатқан құбылыстарды халықтың өткенімен байланыстыру. Бейнелеу өнерінің құрал-тәсілдері – 
бояу түсі, ырғақ, бетбедер, архитектоника – форма міндетін атқарып, осы форманың мағыналық, 
мәнге, мазмұнға айналуы «оқиғаны емес, құбылысты, кездейсоқтық емес, заңдылықты» қамтуға 
көмектеседі деп [11, 88-89] жазды. Е.Төлепбаевтың «Жібек жолы» Қ.Зәкіровтың «Ш.Айтматов 
желісімен», Т.Ордабековтың «Дала әндері» шығармаларында қарапайым болмыс әуенін мифке 
айналдыру, рухани мұраны меңгеру барысында оны халықтың бүгінгі болмысымен өлшеу бар. 

Тәуелсіз Қазақстан графика өнері келбетін әлемдік кеңістікте өзіндік қолтаңбасымен танытқан 
Темірхан Ордабековтен графиканың қыр – сырын алғашүйренген Батухан Байменов 
шығармашылығын қарастырсақ. Батухан графиканың түрлі-түсті линогравюра техникасында, 
триптих пішінінде жасалған «Толғаныс» топтамасының барлық үш беті композициялық тұрғыда 
бір тәсілмен біріктірілген. «Оралу» триптихі алдыңғысына тақырып бойынша етене жақын бола 
отырып, көрерменге өткенін еске алуды бірден ұсынады. Қазақстан егемендік алғаннан бері 
суретшілердің ізін жалғастырып келе жатқан, өзінің шығармашылық жиған қоры бар Бауыржан 
Найманов, Мағауия Канленов, Лейла Махат сияқты Тәуелсіз қазақ елінің суретшілері өз 
жұмысының тақырыптарын тарих қойнауынан іздеді. Тарих қойнауы біздің мәдени 
құндылықтарымыз [12]. 

Қазақстан графикалық өнерінің тарихи негізінде түпнұсқалық және баспа графикасының 
туындыларында жазылады. Оның қолданбалы түрлері – кітап гафикасы және плакат өзінің 
ерекшелігіне қарай көбінесе нақты тапсырыстың нысаналы мақсаттарымен және тапсырылған 
тақырыпты идиологиямен ангажирленген. Десек те кітаппен жұмыс жасау суретшілерге көптеген 
импульстар береді, олар иллюстрацияларда іске асырылып, олардың шегінен де асып кетті және 
авторлар өзінің сара жолмен өмір сүруін жалғастыра отырып, өз жұмыстарын бөлек стонокті 
туындыларға аударып отырғанын атап өту керек. 

Графика – түпкі ойды суреттеуде, сол сияқты оны қабылдауда әбігерлікке және шалғайлыққа 
төзбейтін нәзік зияткерлік өнер. Сондықтан ол көркем шығармашылықтың басқа түрлеріне 
қарағанда азырақ коммерцияланған. Онда ақиқат, өмірлік тәжірибенің шындығы, авторлық 
қиялдың адалдығы әрі тазалығы сақталады. Осы айқындамаларды сақтай отырып, ол әрдайым ең 
күрделі шығармашылық және мәдени үрдістердің нақ ортасында жүреді.  
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Айтжан НҰРМАНОВА,  
тарих ғылымдарының кандидаты,  

Шығыс халықтарының тарихы мен мәдениеті бөлімінің  
жетекші ғылыми қызметкері 

Дина МЕДЕРОВА,  
тарих ғылымдарының кандидаты, 

Шығыс халықтарының тарихы мен мәдениеті  
бөлімінің аға ғылыми қызметкері 

Бағдат ДЮСЕНОВ,  
Таяу және Орта Шығыс елдері бөлімінің ғылыми қызметкері 

ҚР БҒМ Ғылым комитетінің Р.Б. Сүлейменов  
атындағы Шығыстану институты  

 
БӨКЕЙХАН ӘУЛЕТІНІҢ «ТАЛДЫБЕЙІТ» ҚОРЫМЫ ЭПИГРАФИКАЛЫҚ 

ЕСКЕРТКІШТЕРІ ТАРИХИ ДЕРЕККӨЗ РЕТІНДЕ 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
Жолдауында «Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – 
әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз 
Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен 
қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын 
қаладық. Мен қоғамда «Қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға 
түсетінін көріп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға 
жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы» деп қазақстандықтарды 2050 Стратегиясының басты 
мақсатына жету жөніндегі жұмысқа белсене қатысуға шақырған [1].  

Осы Мәңгілік Ел идеясы аясында ҚР БҒМ ҒК Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтында 
2018-2020 жылдарға арналған бағдарламалы-нысаналы қаржыландыру шеңберінде «Ұлы Даланың 
тарихы мен мәдениеті» тақырыбында ғылыми жоба жүзеге асырылу үстінде. Бұл жобаның бір бағыты 
тарихи тұлғалар эпиграфикасына арналған, осы мақсатта нақтылы мәліметтерді анықтап, қажетті 
құжаттар жинау мақсатында Қазақстан өңірлеріне экспедициялар жоспарланған. 

Шығыстану институты жүргізген жоспарлы жобалар мен Қазақстанның әртүрлі аймақтарына 
экспедициялар жүргізу барысында жаңа, кейде тек жергілікті жерлердің деңгейінде ғана белгілі, 
әлемдік деңгейде аз зерттелген мәдени ескерткіштер табылып жатады. Рухани, діни, саяси, әлеуметтік 
әрі экономикалық тарихты зерттеудегі дереккөздердің бірі эпитафиялық мәтіндер болып табылады. 
Нақтылы бір аймақпен, рухани орталықпен байланысы бар эпиграфиялық ескерткіштер тарихи-мәдени 
кешеннің құрамдас бөлігі болып табылатындығы баршамызға аян. Қазақстанның түкпір-түкпірінде 
тарихи тұлғалар, яғни хандар, сұлтандар, діни қайраткерлер, рубасылар сияқты дала 
данышпандарының ежелгі ескі қорымдарына қойылған құлпытастар, яғни эпиграфикалық 
ескерткіштер сақталған. Эпиграфикалық ескерткіштер табиғи-климаттық құбылыстардың 
зардаптарынан қирап жатқанын, кейбіреулері әдейі қиратылғанын, басқа жерлерге көшіріліп жатқанын 
жиі кездестіреміз. Бұл жағдай оларды сақтау, тауып алу, тіркеу, мүлік ретінде түгендеу, картаға түсіру, 
оларды  мемлекет тарапынан қорғалатын мәдени ескерткіштер тізіміне енгізу және оларда сақталған 
эпитафиялардың мәтіндерін ғылыми басып шығару жұмыстары уақыт күттірмейтін іс-шаралар болып 
табылады. Қазақстан мен қазақтардың ұлттық тарихы бойынша шетелдегі және елдегі бар тарихи 
материалдарды зерделеу әрі жүйелеу, жинауды ұйымдастыру және ұлттық тарихты зерттеудің 
белсенділігін арттыру бойынша іс-шаралар «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясында 
жасалатын өзекті мәселелердің бірі. 

2018 ж. 6-18 шілде аралығында Қарағанды облысына жасалған  экспедиция барысында Ақтоғай 
ауданындағы «Бөкейхан әулетінің Талдыбейіт қорымының» эпиграфикасын зерттеу, суретке және 
хатқа түсіру, эпитафиялық мәтіндерді оқу, өлшемдерін алу, көнекөз қарттардан ауызша тарихын жазып 
алу т.б. жұмыстар атқарылды. 

Сол құлпытастардағы эпитафиялық мәтіндеріне тоқталып өтейік. 
 

№001 
 وجھھ اال ھالك شىء كل .1
 در مذھبنده حنفى اعتقادنده جماعتى سنة و اھل دىنىنده اسالم مدفون .2
 ذات ایدان مقام ابدى وحدتده مرقد بو .3
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 اوروغى خان بوكاى اوالدى چنڭعىز .4
  میرزاتاى نورمحمد سلطان مرحوم .5
 كلمشھ دنیایھ یلى نچى۹۳۸۱ اوعلى .6
  اپریلده برنچى یلى نچى۱۹۰۱ ایدیك .7
  نچى۲۵ شریفھ ذولحجھ ۸۱۳۱ ھجریھ و .8
 فنادن دار بو یاشنده ۶۲ كونى یكشنبھ .9

  تعالى بارى ایلدى سفر ملكینھ بقا .10
 قیامت و یاریتب ایلھ چراغى ایمان قبرینى .11
  نعیم الفي االبرر از ایالب مار لرندان خوف .12
 راجعون انالیھ و انا� ایدى قیلغاى اخل جینھ فود .13
 بو توابینى وقوب قران برارایة قردشلردن مومین قیلغوچى زیارت .14
 بیكزمان كزیھسى جلیلھ امیدینده یتكلرى ھدیھ رحومغھ .15
 ایلدى اقامة بولوچى خان على عزیز وفرزندى .16

 
сурет)-(1 

Қазақша аудармасы:  
1. Оның өзінен басқа әр нәрсе жоқ болады (Құран кәрім. Қасас: 88.) [2]. 
2. Жерленген [кісі], Ислам дінінде, аһли уа сунна жамағаты сенімінде, ханафи мазхабінде-дүр.  
3. Бұл бірегей бейітті мәңгілік мекен еткен зат (кісі)  
4. Шыңғыс хан әулеті Бөкей хан ұрығы  
5. марқұм Сұлтан Нұрмұхаммед Мырзатайұлы*  
6. 1839-ыншы жылы дүниеге келімші  
7. еді, 1901-інші жылы бірінші апрельде   
8. уә һиджра бойынша 1318 зу-л-хиджжа шарифа 25-інші  
9. жексенбі күні 62 жасында бұл дар Фәнадан  
10. Бақи мүлкіне сапар айлады. Бари Тағала  
11. қабіріне иман шырағы ила йарытып уә қиямет  
12. қауіптерінен аман айлап, «Негізінен ізгілер, әрине нығымет  
13. ішінде болады» (Мұтаффифин сүресі, 22 аят) қылғай еді, Бәріміз Аллаға барамыз, түбінде 

бәріміз Аллаға ораламыз.  
14. Зиярат қылушы мүмин бауырлардан бірер аят Құран оқып, тәубаны бұ 
15. рухыма һәдийа (сыйлық) еткендері үмітімде құдірет кәзиесі екен.  
16. Перзенті құрметті Әлихан** болушы мекенін тұрғызды.         
 
* Нұрмұхаммед Мырзатайұлы – Әлихан Бөкейханұлының әкесі. 
**Әлихан Бөкейханұлы (1866-1937) – Қазақстан тарихында орны айрықша, Алаш автономиясының 

іргесін қалаған тұлға [3, 4, 5, 6]. 
 

№002 
 

 الكبیر العلى هللا الحكم .1
 توقایتیمیر، خان جوشى خان چنغس .2
 قویرچیقخان، ارسخان قوجا تیمر اوز .3
 قاسم خان بیك ازجانى خان باراق .4
 قاینار اوڭدانخان جان سیغاى خان .5
 تورسین مینده خداى ى بوكھ كوشیك .6
  باتر خان بوكھى باراقخان قرقسان .7
 سلطان تاتخان نورمحمد مرزاتاى .8
  نچى۲۵ یلى نچى۵۹۰۱ تاتخان .9

 ولدى وفات یاشنده ۲۵ فیورالده .10
 عمر نسلینان خان جوچى خان جنغس .11
 اویا قارقارالى ارقا سارى جیرى سوركان .12
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 قارا ارغین جورتى بوكایخان باباسى زى .13
 تاو جھل توقراوین جیرى تورغان كیسھك .14
 وزەنى جڭىشكھ جیرى قویغان تاس بول .15
 حانم بیكجان اناسى تاراوى وقراوینت .16
 قضاخان ازخان علیخان لرى توسقان .17
    اسماخان قویغوچى تاس نوربیك .18

сурет)-(2 
 

Қазақша аудармасы:  
1. Ал енді үкім өте жоғары, аса ұлы Аллаға тән (Құран. Ғафыр сүресі: 12) [2].  
2. Шыңғыс хан, Жошы хан, Тоқайтемір,  
3. Өзтемір, Қожа Арсхан, Құйыршық хан,  
4. Барақ хан, әз-Жәнібек хан, Қасым  
5. хан, Сығай хан, Ондан хан, Қайнар- 
6. -Күшік, Бөкей, Құдайменде, Тұрсын,  
7. Қырықсан Барақ хан, Бөкей хан, Батыр,  
8. Мырзатай, Нұрмұхаммед, Татхан сұлтан.  
9. Татхан 1905-інші жылы 25-інші  
10. февральде 25 жасында опат болды.  
11. Шыңғыс хан Жошы хан нәсілінен, өмір  
12. сүрген жері Сарыарқа Қарқаралы уе- 
13. -зі, бабасы Бөкейхан жұрты Арғын Қара- 
14. -кесек, тұрған жері Тоқырауын Желтау.  
15. Бұл тас қойған  жері Жіңішке өзені  
16. Тоқырауын тарауы, анасы Бекжан ханым*,  
17. туысқандары Әлихан, Әзхан, Фазыхан,  
18. Нұрбек***, тас қоюшы Исмахан****. 
 
* Бекжан – Әлихан Бөкейханұлының анасы, ел-жұрт Бежеке деп атап кеткен, Тобықты руынан 

шыққан Дулат батырдың қызы, белгілі Мамай батырдың шөбересі.   
 ** Фазылхан – Базылхан Бөкейханов. 
*** Нұрмұхаммед Мырзатайұлы мен Бекжан ханымның Әлихан, Әзхан, Татхан, Смахан, Базылхан 

есімді бес ұлы мен Нұрбек есімді қызы болған.    
**** Исмахан – Смахан төре Мұқанов, Әлихан Бөкейханұлының інісі, қуғын-сүргін жылдары 

фамилиясын өзгертуге мәжбүр болған, халық олардың атасы Мыратайды Мұқан төре деп атап 
кеткендіктен Мұқанов деген фамилиямен жазылған. 

 
№003 

 
 الكبیر العلى هللا الحكم .1
 تیمیر توقاى خان جوچى خان چڭعس .2
 خان قویرجیق ارسخان خوجا تیمیر اوز .3
 خان قاسم خان ازجانبیك خان باراق .4
 یكچكو قاینار اوڭدانخان خان سیعاى .5
 قرقسان تورسین، مینده حداى بوكھى .6
 میرزاتاى، باتر، خان بوكھى خان، باراق .7
 مارطده نچى۱۲ نچى۱۱۹۱ میرزاتاى سلطان .8
  خان جوچى جكعسحان بولدى وفات یاشنده ۳۹ .9

 اویازى ارقا سارى جیرى سوركھن عمر نسلینان، .10
 ارعین جورتى خان، بوكھى باباسى قارقارالى .11
 تاس بول قراوینتو جیرى تورغان قاراكیساك .12
 توقراوین وزانى جیڭشكھ جیر قویعان .13
 ازخان علیخان ۰۰۰ تیمیر یازدیروچى تاراوى .14
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 ادیلخان مانھرخان خان قاسم فضلخان .15
 بااللرى نورمحمد سماخان ماتخان .16

сурет)-(3 
 

Қазақша аудармасы:  
1. Ал енді үкім өте жоғары, аса ұлы Аллаға тән (Құран. Ғафыр сүресі: 12) [2].  
2. Шыңғыс хан, Жошы хан, Тоқай Темір,  
3. Өзтемір, Қожа Арсхан, Құйыршық хан,  
4. Барақ хан, әз-Жәнібек хан, Қасым хан,  
5. Сығай хан, Оңдан хан, Қайнар-Күшік,  
6. Бөкей, Құдайменде, Тұрсын, Қырықсан  
7. Барақ хан, Бөкей хан, Батыр,  
8. Мырзатай, Сұлтан Мырзатай 1911-інші мартта  
9. 93 жасында опат болды. Шыңғыс хан-Жошы хан  
10. нәсілінен. Өмір сүрген жері Сарыарқа уезі,  
11. Қарқаралы. Бабасы Бөкей хан, жұрты арғын  
12. қаракесек, тұрған жері Тоқырауын. Бұл тас  
13. қойған жер Жіңішке өзені Тоқырауын  
14. тарауы. Жаздырған Темір, .... Әлихан, Әзхан,  
15. Фазылхан, Қасымхан, Мәнерхан, Әділхан,  
16. Матхан, Смахан, Нұрмұхаммед балалары 
 

№004 
 

 وجھھ اال ھالك شىء كل .1
 خان بوكھى باتردان ماماى توبىقتى .2
 بھگھجان قانىمى نورمحمد توقىمى .3
 جیلى نچى۸۱۹۱ جاسنده ۷۷ .4
 اوتى دنیادن سنتابرده نچى۲۷ .5
 جھسردڭ مھنھن جھتم .6
 پاناسى، جاغندا جھل .7
 قاالسى. جاغىندا ىق .8
 تون، بولعان توڭعانعا .9

 سو بولعان شولدەگھنگھ .10
 اناسى، نڭ جىالعان .11
 سویھنىشى نڭ جعىلعان .12
 ساولھسى نڭ سویسكھن .13
 جھرده وسى تانى جھبھكھم .14
 جىڭشكھ وزەن ۋھلتاج ۋتا .15
 باالسى جازدىرعان تاستى .16
 سماخان .17

сурет)-(4 
 
Қазақша аудармасы:  
1. Оның өзінен басқа әр нәрсе жоқ болады (Құран кәрім. Қасас: 88.) [2]. 
2. Тобықты Мамай батырдан Бөкей 
3. хан тұқымы Нұрмұхаммед ханымы Бегежан  
4. 77 жасында 1918-інші жылы  
5. 27-інші сентябрде дүниеден өтті.  
6. Жетім менен жесірдің  
7. Жел жағында панасы, 
8. Ық жағында қаласы.  
9. Тоңғанға болған тон, 
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10. Шөлдегенге болған су, 
11. Жылағанның анасы. 
12. Жығылғанның сүйеніші, 
13. Сүйіскеннің сәулесі,  
14. Бежекем* тәні осы жерде. 
15. Тау Желтау, өзен Жіңішке. 
16. Тасты жаздырған баласы 
17. Смахан 
 
Бежекем* – Бегежан / Бекжан – Әлихан Бөкейханұлының анасы. 
 

№005 
 

  االوجھھ ھالك شىء كل .1
 تیمر، توقاى ابن خان جوشى غسخان شڭ .2
 خان، قویرشیق ارسخان قوجا تیمر، وزى .3
 خان، سیغاى خان قاسم خان بیك جانى خان باراق .4
 خداى ى بوكھ كوشھك قاینار خان وڭدان .5
 خان باراق قرقسان تورسون مھنده .6
   مرحوم ابدىخان مرزاتاى باتىر، بوكھى، .7
 شریف رمضان ۲۲ مارت یل نجى ۶۱۹۲ .8
 نبیرەسى ھم جاسنده، ۸٤ كونى دوشنبھ سى ۸ .9

  نك مارت وسو باالسى خان قاسم محمد دوس .10
 ۷ كونى جھارشنبھ ۳ شریف رمضان سى ۱۷ .11
 جیرى سوركھن عمر بولدیالر، وفات جاسنده .12
 قارا جورتى اویھزى قارقارالى ارقا رىسا .13
 تاو جھل توقراوین جھرى تورغان كیسھك .14
 وزەنى جڭىشكھ رى جھ قویغان تاس بول .15
 جازدیروچیالر تاس تاراوى توقراوین .16
 زازا نورجامیال، نھش، زەى .17
 خان قاسم سھرىك، شاھبزا، .18

сурет)-(5 
 
Қазақша аудармасы:  
1. Оның өзінен басқа әр нәрсе жоқ болады (Құран кәрім. Қасас: 88.) [2]. 
2. Шыңғыс хан, Жошы хан ибн Тоқай Темір,  
3. Өз Темір, Қожа Арсхан, Құйыршық хан,  
4. Барақ хан, Жәнібек хан, Қасым хан, Сығай хан,  
5. Оңдан хан, Қайнар-Күшік, Бөкей, Құдай- 
6. –менде, Тұрсын, Қырықсан-Барақ хан,  
7. Бөкей, Батыр, Мырзатай, Әбдіхан марқұм  
8. 1926 жыл март 22 рамазан-шариф  
9. 8-і дүйсенбі күні 84 жасында, һәм немересі  
10. Досмұхаммед Қасымхан баласы осы марттың  
11. 17-сі рамазан-шариф 3 сәрсенбі күні 7  
12. жасында офат болдылар. Өмір сүрген жері  
13. Сарыарқа Қарқаралы уезі, жұрты Қара- 
14. -кесек, тұрған жері Тоқырауын Желтау.  
15. Бұл тас қойған жері Жіңішке өзені  
16. Тоқырауын тарауы. Тас жаздырушылар  
17. Зейнеш, Нұржамила, Заза,  
18. Шаһбаз, Серік, Қасымхан 
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Тарихи тұлғаларға, хандар мен сұлтандарға қойылған ескерткіштерді зерттеуде көнекөз қарттар 
және ел мен жер тарихын білетін ақсақалдар айтқан әңгімелердің маңызы зор. Ауызша жеткен аңыз-
әңгіме, эпиграфикалық ескерткіштегі жазбалар, қолжазба шежірелер, архивтік құжаттар мәліметтері 
бір-бірін толықтыра түседі.  

Қарағанды облысы Ақтоғай археологиялық-этнографиялық музейінде жұмыс жасап жатқан әрі 
зейнеткер Тұңғышбай Өміртайұлы Мұқанов қарттан жазып алынған ауызша дерекке көңіл аударайық: 
«Төрелер жайында мынадай әңгіме бар, негізі Бөкейді 14 жасында Самарқанның билеушісі Көкжал 
Барақтан (1750 ж. қайтыс болған, Қ-А. Ясауи мазарында) [7] сұрап Қаздауысты Қазыбек би мен Нұралы 
шешен осы жаққа алып келген дейді. Содан бастап Қарқаралы жерінде Егіндібұлақта «Қудың қызыл 
шілігі» деген жерді мекен еткен. 1815 жылы Бөкейді хан сайлаған, ол 1819 жылы қайтыс болып (Қ-А. 
Ясауи мазарында) [7], Орта жүздегі хандық аяқталады. 1822 жылы патшаның Сібір қазақтарын билеу 
туралы жарлығы шыққан, содан кейін бүкіл билік өзгереді ғой. Бөкейдің ұрпағы сол жерді мекендеп 
тұрып қалған. Бөкейдің Батыр деген баласының ұрпақтары осы Ақтоғайды мекендеген. Негізі Бөкейдің 
11 баласы болған, оның үшінші ұлы Батыр, сегізінші ұлы Сұлтанғазы. Ол 1828 жылы Ақтоғайға келіп 
қазіргі Ақтоғай тұрған жерге екі қыстақ салдырған, біреуі Жосалы, екіншісі Шатырша. Оны өзінің 
тұңғыш баласы Дайырға берген. Дайыр осы жерді мекендеген, ал Сұлтанғазы осында келіп-кетіп 
Қарқаралы мен екі ортада жүрген, маңайында шоқы тау бар, «Кейкінің қос шоқысы» деп аталады. 
Дайырдың өзі осы жерде жерленген, мазары Тоқырауынның бойында, балалары сонда жерленген. Бұл 
жердің бәрі төрелердің жері деп аталады. Жыланды деген таудан бастап Қарабұлаққа дейінгі аралық 
та сол төрелердің мекені. Ал енді Батырдың балалары Мырзатай мен Рүстем. Рүстем Қарқаралыда 
болыс болып тұрған, сонда орыстар келе жатыр дегенде, орыстарға бағынбаймын деп, інісі 
Мырзатайды ертіп алып оңтүстікке қарай көшкен. Меркі мен Шу жаққа барған. Меркі өңірін билеген 
Рүстем 25-30 жылдай би болып тұрған. Сол кезде Әлекеңнің (Әлиханның) әкесі Нұрмұхамед Меркі 
мен Шудың ортасындағы «Қоскөлінің бұлағы» деген жерде дүниеге келген. Нұрмұхамед Меркіде 1832 
жылы туған. Бұл кісілер 1858 жылдары Арқаға қарай қоныс аударады.  

Осы уақытта Тоқырауын өңірінің беделді биі Шоңбай Бөлкебай баласы болыстыққа сайлауға 
түспекші болады. Болыстыққа түскенде төренің жас балаларына дейін жар салады екен, осы іске 
оларды пайдаланады. Рүстем мен Мырзатайға осы жақтан Желтаудың өңірінен ең шұрайлы жерін 
берген. Өзі болыстыққа сайланған. Сол кезден бастап ол кісілер осы жерде мекендеген.  

1858 жылдан бастап Желтаудың батыс жағындағы «Қарақуыс» деген жерге Рүстем қыстақ салған, 
ар жағындағы Қаражал деген жерге Мырзатай қыстақ салған. Өйткені Мырзатай аңшы, сері адам 
болыпты. Ол Нұрмұхамедтің әкесі, Әлекеңнің үлкен әкесі. Мырзатай аң көп жүретін таулы жерге 
қыстақ салған, ал екеуінің ортасындағы Жекежал деген жерге баласы Нұрмұхамедке қыстақ салғызған. 
Желтаудан бастап Тоқырауынға дейін аралықты Рүстем алған, ол жерге егін салған. Әлекеңді жас 
кезінде Рүстем өзіне жақын тартып баулыған дейді. Мырзатай аңшылықпен, серілікпен жүрген, Рүстем 
таза егіншілікпен шұғылданған. Сол Рүстем заманындағы тоған қазірге дейін бар.  

Рүстем өзі 84 жасында қайтыс болған. Мені жаңағы Тоқырауынның бойындағы «аяқ Сарытерекке» 
жерлеңдер деген... Өзен бойында өзі екі сары терек бар. Негізі өзеннің бойында тек қана тал, қара тал 
өседі. Ол теректерді тұқымын алып кеп Сұлтанғазы еккізген деседі, күміс жапырақты теректер дейді. 
Теректің бірі сары боп өсіпті, жуандығы үш адам қол созғанда құшағы жетпейді екен. Сол теректің 
ішінде ұя болған. Бұл терек кейіннен өртеніп кеткен. Қалған теректер осы күнге дейін өсіп тұр. Сол 
«Аяқ теректе» қартайғанда Рүстемге үй салып, сол жерде тоғанның жанында тұрған. Рүстемнің 
Төлеубай деген баласы оның ісін жалғастырған, су диірмен орнатқан, ақ бидай еккен. Рүстемнің 
мазары Тоқырауынның жиегінде «Аяқ Сарытеректе» жатыр.  

1901 жылы Әлекеңнің (Әлиханның) туған әкесі Нұрмұхамед 1 апрельде қайтыс болған. Құлпытаста 
жазылған. Сол уақытта ол кісі Омбыда қызмет жасап жүрген. Омбыдан келіп, жерлеген. Сол жылдың 
жазында өзі келіп сол бейітті үлкен алты қырлы қылып соққызған.  

Бір ерекшелігі Арқа өңірінде 18-19 ғасырдан бастап салынған бейіттердің барлығы шорт (тапал) 
күмбезді бейіт, біркісілік, екі кісілік ғана. Төрелердің бейіті ерекше, бұл кісінің алтықырлы қылып 
салғызған себебі осы жақтағы төрелер әулетінің бәріне топырақ бір-ақ жерден бұйырсын деген ойы 
болған.  

Бұл деректерді Әлиханның туған інісі Смекең (Смахан) қалдырған. Ол 1962 жылы қайтыс болған. 
Бейітте 1901 жылы Әлиханның әкесі Нұрмұхамед жерленген, сол жылы бейіт салдырған, 1905 жылы 
Әлекеңнің өзіне тете інісі, алғыр, талантты Тәтіхан 25 жасында қайтыс болады. Сонда Әлекең 
Петербордан арнайы Бразилияда өсетін «сәмбі» деген ағаштың екі тұқымын алып келіп, мазардың 
ішіне отырғызған. Көңіл аударыңыз, бұл өңірде ол кезде бейіттің ішіне де, сыртына да ағаш егу 
дәстүрге енбеген. Бұл дәстүрді ең бірінші Әлекең (Әлихан) енгізген. Сөйтіп екі түп ағаш отырғызады. 
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Біреуін әкесінің рухына, екіншісін інісі Тәттіханның рухына арнаса керек. Сол ағаштардың біреуі 
қурап қалған. Әркім әртүрлі қылып айтады: біреулер кесіп әкеткен десе, біреулері отынға жаққан дейді. 
Біздің ойымызша, отынға жағуы мүмкін емес, іргесі қалың тал. Қалың тал тұрғанда бейіттің ішіндегі 
ағашқа тиіспейді, шамасы қурап қалған болар. Ағаштарды отырғызғаннан кейін Әлекең оларды күтіп-
баптауды інісі Смаханға тапсырады. Өздері алты ағайынды ғой, бес ұл бір қыз. Смахан ағаш егілген 
жылдан бастап екі жыл бойы осы жақтан бір жақсы адамды үйімен көшіріп апарып, сауын сиырын, 
биесін, ақысын беріп екі жыл жаз бойы суартады, содан кейін ағаштар тамырланып өсіп кетеді. 1905 
жылы егілген ағаш бүгінге дейін өсіп тұр.  

Бұл мазарда Әлекеңнің әкесі Нұрмұхамед, оның әкесі 1913 жылы қайтыс болған Мырзатай, 1905 
жылы қайтыс болған Тәтіхан, 1932 жылы қайтыс болған Әзіхан жатыр. Базылхан деген інісі ғана, 1932 
жылы қуғын-сүргін кезінде Новокузнецкке жер аударылған, сол жақта қайтыс болған. Өзінің Нұрбек 
деген қарындасы жатыр. Солардан тараған балалар да осында. Ең аяғында жатқан құлпытасты оқыған 
шығарсыздар, ол анасы Бегім ханымға қойылған тас. Өйткені ана жерде аталары жатыр, сол аталары 
жатқаннан кейін әдейі аяқ жағына жерлеген. Анасы, әкесі, үлкен әкесі және солардан тараған 30-ға 
тарта рух жатыр дейді. Смахан төре де жатыр. Нұрбек деген жалғыз қарындасы да осы жерде.  

Әлекеңнің шешесі Бегім ханым тобықты Мамай батырдың інісі Дулаттың қызы. Дулаттың екі қызы 
болған бір қызы Шәкәрім Құдайбердиевтің шешесі, ал бір қызы Әлекеңнің шешесі. Сонда Әлекең мен 
Шәкәрім туған бөле.  

Тобықтылар ауылында Қарауылда «Әлихан жазығы» деген жер бар. Әлекең Семейден қайтқанда 
көбінесе Қарауылға, нағашыларына соғып барып, туған ауылына келетін.  

Міне осындай кісілер жатыр ол бейітте. Сыртындағы бейіттер де кейін қайтыс болған төрелердікі. 
Екі көк тасты кейін Смекең қойған. Бір тастың бетін райкомның хатшысы көріп, мұндағы жазулар 
идеологиялық-ұлтшылдықты насихаттайтын тас деп оның бетін қашаттырған, сонда да жартысы қалып 
қойған. Ондағы жазу Әлекеңе арналған ғой, «қазақтың баласы, жел жағындағы панасы, ық жағында 
қаласы, Әлекеңді еш ұмытпайды қазақтың бар баласы» деген осындай сөздері үшін өшірткізген ғой. 
Бұл бейіт сол қаланған күйінде тұр.  

2012 жылы Тарихи ескерткіштерді қорғау инспекциясы арнаулы мемлекеттен бөлінген қаржымен 
жергілікті деңгейдегі мемлекеттік мәдени мұралардың тізіміне енгізіп, шағын қалпына келтіру 
жұмыстарын жүргізіп қоршап қойды. Қазір бұл кісілердің әулетінен Әлекеңнің ұрпақтары Москвада 
тұрады. Інісі Смаханның ұрпағынан Балабаршын деген кісі 84 жаста, қазір Алматы облысы Шелек 
ауданында тұрады. Ең соңғы «23-ші ұрпағы Шыңғыс ханның» деп келетін тасты сол кісі қойған. Ол 
кісі жылда келіп кетеді. Бүкіл әулеттен көзі тірісі сол кісі ғана. Бейіттің тарихы осындай Негізі тарихты 
жеткізуші Смахан*».  

*Смахан Бөкейханұлы (1881-1969) – Ә. Бөкейхановтың інісі [7, 76-83]. 
Қорыта келе, аталмыш қорым ескерткіштерінің ерекшеліктеріне тоқталсақ:  
1) «Бөкейхан әулетінің Талдыбейіт қорымы» шамамен 30 шақты ескерткіштерден тұрады. Бұл 

қорымның бүгінге дейін бұзылмай сақталуына әулет ұрпақтарының жақын жерде отырып күтіп-баптап 
қадағалауы, шет жаққа кеткен ұрпақтарының зияратқа келіп тұруы себепті [8]. Дегенмен, жоғарыдағы 
келтірілген ауызша деректің мәліметіне сәйкес, кеңестік кезеңде қорым ескерткіштерін бүлдіру 
әрекеттері болған.  

Ескерткіштердің бесеуі арабша жазылған эпитафиялы мәтіні бар құлпытастар: 1-құлпытас 1901 
жылы жерленген Мырзатайұлы Нұрмұхаммед сұлтан марқұм; 2-құлпытас 1905 жылы жерленген 
Нұрмұхаммедұлы Татхан, 3-құлпытас 1911 жылы жерленген Батырұлы Мырзатай сұлтан марқұм; 4-
құлпытас 1918 жылы жерленген Бөкей хан тұқымы Нұрмұхаммед ханымы Бегежан марқұм; 5-
құлпытас 1926 жылы жерленген Мырзатай Әбдіхан мен немересі Қайымхан баласы Досмұхаммед 
марқұмдар. Бейіттер барлығы төртбұрышты етіп, саман кірпіштер салынған тоқал тамдар. Төре 
қорымы сыртынан шарбақпен қоршалған. Қоршау сыртында басқа мазарлар бар. 

Бұл қорымның «Талды бейіт» аталуына, ауызша деректер мәліметі бойынша Ә. Бөкейхановтың өзі 
арнайы Бразилияда өсетін «сәмбі» деген ағаштың тұқымын алып келіп, мазардың ішіне отырғызу себеп 
болған. 

2) Құлпытастардың пішіні төбесі доғал болып келген, жалпақ қызыл гранит тастардан жасалған. 
Құлпытастың үстіңгі бөлігінде ай мен жұлдыз бейнеленген, одан сәл төмен Құран аяты жазылған. Әрі 
қарай негізгі эпитафиялық мәтін үлкен бір картушқа көркемделген араб графикасында шығыңқы 
рельефті тәсілмен қашалған. Жазу арасында оюлар салынған. Қайтыс болған жылы милади және хижри 
жыл санауы бойынша қатар келтірілген. 

3) Бұл қорым құлпытастарының басқа өңір ескерткіштерінен ерекшеліктерін атап өтетін болсақ: 
Бұл қорым тек қана төрелер жерленген қорым. Мысалы, Батыс Қазақстан қорымдары хан, төре 
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бейітінің маңайына сол жерде өмір сүрген ру өкілдері жерленетін болған, атап айтсақ, Жәңгір хан, Есім 
хан, Айшуақ хан, Жантөре хан қорымдары [10, 224-236]. Эпитафиялық мәтін құлпытастың тек 
алдыңғы бетіне жазылған. Жерленген төрелердің шежіресі Шыңғыс ханнан басталып марқұмға дейінгі 
20-23 ата таратылады [11, 300; 6, 7]. Марқұмның өмір сүрген жерлерінің атаулары толық көрсетілген. 
Төренің қоластында болған жұрты Арғын Қаракесектер деп аталып өтеді. Тас қоюшы ұрпақтарының 
есімдері түгел жазылған. 

4) Халық арасында Бөкей хан әулетіне байланысты ауызша тарих үлгілері сақталып келеді. Бұл 
ауызша жеткен ескерткіштердің деректері Бөкей хан әулеті жазған ресми биографиялық мәліметтерге 
және құлпытастар деректеріне қайшы келмейді [12]. Яғни олардың тарихи дереккөздік маңызы зор. 
Тарихи тұлғалардың эпитафиялары мен XVIII-XIX ғғ. мемориалдық кешендер генеалогия 
ғылымының, сәулет және мүсін тарихының, тарихи өлкетанудың, музей ісі мен ескерткіштерді 
қорғаудың мәліметтер базасын кеңейту үшін аса көп мүмкіндік тудырады. Өкінішке орай, кеңестік 
кезеңдері жерлеу орындарына қатысты теріс көзқарасты ұстанымдар қалыптастырылды – көптеген 
құлпытастар қиратылып, осы күнге дейін зардабы тиіп келеді. Құлпытастардағы жазулар қосымша 
материал, кей кездері тарихи тұлғалардың өмірбаянын анықтайтын әрі қалпына келтіретін жалғыз 
сенімді дереккөз қызметтерін атқарады. Демек, бұл бағыттағы жаңадан табылған ақпарат 
тарихшыларға да, этнологтарға да, дінтанушыларға және көп салалы мамандардың барлығы үшін 
маңызды. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАЗАХСТАНА 
 

Глобализация – это вызов для государства, брошенный эволюцией и техническим прогрессом. 
Каждая страна имеет свое положение в мировом сообществе, имидж страны формируется как извне, 
так и внутри государства. В такой непростой период важна роль культуры страны, ее национальная 
идея, объединяющая граждан страны. Национальная идея в свою очередь формирует национальную 
идентичность, в период глобализации данный вопрос весьма актуален по двум причинам: первая – это 
национальная безопасность, которая может пострадать от влияния извне, вторая – это сохранение 
культурного наследия народа, сохранение его идентичности, факторов, которые отличают эту страну 
от других, что способствует сохранению культурного, духовного, а также материального богатства 
народа страны. Таким образом, культура и имидж страны стали действенными инструментами 
внешней политики, а также в борьбе за национальные идеи страны. 

В современном мире особенно возросла роль формирования позитивного образа страны, поскольку 
от этого зависит не только безопасность, но и процветание страны. Любая страна заинтересована в 
привлечении иностранных инвестиций, Казахстан также стремится увеличить количество 
иностранного капитала для развития местных ресурсов, увеличения рабочих мест, а также для 
улучшения общей экономической ситуации в стране. 

Для формирования положительного образа страна должна отличаться уникальностью, то есть стать 
своеобразным брендом. «Формирование странового брендинга выполняет ряд существенных функций 
в развитии государства. Во-первых, внутренний брендинг государства способствует преодолению 
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конфликтности и абсентеизма в обществе, развитию патриотизма и идентичности. Во-вторых, 
международный брендинг государства помогает сформировать совершенно различное восприятие 
собственной страны, отношения других государств и собственных граждан к государству. 
Положительный международный имидж государства помогает закреплять политические успехи на 
мировой арене, выстраивать нужный ассоциативный ряд, практически, любому действию государства» 
[1].  

Страновой брендинг – это целый комплекс различных возможностей и гарантий для 
непосредственной реализации интересов членов общества и их прав: обучение, экономическая 
деятельность, трудовые возможности, свобода слова, правовое регулирование. Имидж страны – это 
конкурентное преимущество государства, в то время как бренд страны – это стратегический подход к 
развитию этого преимущества и видения дальнейшего развития страны. Позитивный бренд страны, 
который строится фактически для внешнего мира, также позитивно влияет и на отношения внутри 
самого государства: выявляется рост патриотизма, положительная демографическая ситуация, а также 
улучшения в других областях сферы деятельности государства.  

Средства массовой информации играют одну из ключевых ролей в вопросе формирования имиджа 
страны и участвуют зачастую косвенно в создании странового бренда. Казахстан относительно 
молодое государство, для которого положительный образ страны и профессиональная работа масс-
медиа играют важную роль во внешней политике. Наличие бренда поможет стране развить 
экономические связи с другими странами, повысит конкурентоспособность и кредит доверия На 
данный момент Казахстан является одной из лидирующих стран бывшего Советского Союза с 
определенной долей иностранного капитала. 

В основе имиджа страны также лежит национальная идея. Национальная идея призвана объединять 
людей с разным социальным положением, разной национальности, веры исповедания, пола, 
положения в обществе. Такая идея объединяет народ как граждан одной страны, что стабилизирует 
внутреннее состояние страны, является залогом мира, благополучия и процветания государства.  

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике в публикации «Качество жизни 
населения» общество страны делится на пять основных групп. К группе «малообеспеченные» 
относятся граждане, у которых не хватает денежных средств на удовлетворение базовых потребностей: 
таких как питание, одежда, оплата счетов, бытовые расходы. К данной группе относится 4,2 % 
населения страны.  

Следующая группа так называемые «не бедные, но и не средний класс» – это люди, которые имеют 
достаточное количество средств для оплаты коммунальных услуг, покупки продуктов питания, 
одежды, обуви и прочего, но для покупки товара длительного пользования (например, бытовая 
техника) этих средств зачастую недостаточно. К этой группе относится практически половина граждан 
Казахстана – 52,2%.  

Третья группа – это представители «среднего класса», граждане, которые не испытывают 
трудностей при покупке продуктов питания, а также для оплаты многих услуг и для 
непродовольственных затрат. Но при этом данная категория не располагает дополнительными 
средствами для покупки жилья, автомобилей, дорогостоящей техники и других привилегий высокого 
класса. По данным агентства, данная группа составляет чуть меньше половины всех жителей страны, 
а именно – 41,9%. 

Предпоследняя категория это – "высший средний класс»: они потребляют продукты высокого 
качества, зачастую по ценам выше среднего, проживают в комфортных условиях, имеют престижную 
высокооплачиваемую работу, собственное дело и/или собственность, приносящие доход. Однако у 
граждан этой группы нет достаточного свободного времени на отдых и/или досуг.Всего 1,7% от 
численности Казахстана. 

Последняя пятая группа – "наиболее обеспеченные»: эти люди обладают достаточными ресурсами, 
такими как знание, здоровье, финансы, собственность, время для комфортной жизни. Таких жителей в 
стране меньшинство.  

Согласно самооценки граждан, те, кто отнес себя к категории «средний класс» зарабатывают 
порядка 100000-200000 тенге. Казахстанцы «высшего среднего класса» имеют доход в 200000-400000 
тенге ежемесячно. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что общество Казахстана разделено по классовому 
признаку, по доходу и уровню жизни. Причем эта пропасть существенно отделяет «проблемных» или 
«малообеспеченных» граждан от «высшего среднего класса» или «наиболее обеспеченных» – одни 
могут позволить себе все блага, в то время как другие не имеют средств для удовлетворения базовых 
человеческих потребностей.  
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Средства массовой информации отчасти формируют общество, также как и общество влияет на 
средства массовой информации: тема материала, подача материала, подход к читателю, слушателю или 
зрителю. СМИ должны не только освещать события, но и призваны объединять общество, избегая 
увеличения недоверия менее обеспеченных к более обеспеченным и наоборот. СМИ освещают важные 
общественные и социальные проблемы, которые должны учитывать мнения разных слоев населения.  

Разделение по классовой принадлежности порой определяет целевую аудиторию масс-медиа. 
Например, если издание финансово-аналитическое, то скорее всего целевой аудиторией будут люди, 
работающие в данной сфере, либо представители «высшего среднего класса» и «наиболее 
обеспеченные» граждане страны. Однако необходимо учитывать, что общественно-политические, 
общественно-национальные газеты имеют обширную аудиторию, в которую могут входить 
представители разных классов. Ведь проблемы общества касаются в одинаковой степени всех его 
членов. 

Несмотря на то, что данные этих двух исследований отличаются, в них прослеживается общая 
характеристика общества. Часть населения – это люди среднего класса, тот слой, на который делает 
упор Президент Нурсултан Назарбаев, говоря о процветании страны. Представителя этого класса он 
описывает так: «То есть человек зажиточный, имеющий собственность, человеку есть, что потерять, 
ему хаос не нужен. Вот этот средний класс будет основой государства, которая не даст ему на повороте 
резко повернуть телегу, чтобы она повернулась. И этот средний класс будет давить на власть, чтобы 
оно демократизировало, сделало либеральным страну», – сказал Назарбаев на форуме молодежи «С 
Лидером нации – к новым победам!». «Этого среднего класса должно быть как минимум 50%, а у нас 
пока 25-30%. Вот к чему я стремлюсь, тогда можно быть спокойным за страну. Когда население само 
наведет порядок, само потребует, что необходимо, захочет спокойствия, само захочет стабильности» 
[3].  

Эта проблема существует не только в Казахстане, но и во многих других странах мира. Зато 
внутренняя ситуация в казахстанском обществе признается более стабильной чем в других 
постсоветских странах в вопросах этнических конфликтов. В Казахстане существует своя специфичная 
этническая обстановка, которая также делит общество по этническому принципу и вызывает ряд 
проблем. С приобретением государственной независимости Казахстан этот вопрос занял особое место 
в государственной политике.  

Этнические казахи стали своего рода привилигированной группой населения, получив статус 
«титульной нации», а вторая по численности группа -этнические русские- стали меньшинством, 
некоторые казахские идеологи называют эту группу «диаспора». Разделение общества по этническому 
принципу вызвало осознанность граждан к принадлежности определенной этнической категории, что 
приводит к еще одному делению граждан одной страны, а также является проблемой для успешного 
формирования общенациональной идентичности.  

Новая концепция национальной идентичности стремится к формированию казахстанской нации, в 
которую входят абсолютно все граждане вне зависимости от их национальности и этнической 
принадлежности. Такая концепция ставит акцент на гражданскую принадлежность к стране, а не на 
этническую составляющую человека, таким образом воспитывая патриотичные чувства к Казахстану. 

Вместе с тем, государственная идеология Казахстана ставит целью сформировать казахстанскую 
нацию, куда бы включились все граждане. Новая концепция национальной идентичности акцентирует 
внимание не на этническое происхождение, а гражданские чувства принадлежности к стране.  

Так, например, государственный праздник День единства народов Казахстана, отмечающийся 1 
мая, стал Днем единства народа Казахстана. Такое переименование праздника от «народов» в «народ» 
проявляет государственную позицию в данном вопросе. Таким образом формируется представление о 
гражданах Казахстана как о представителях одного народа – казахстанцев. Проживающих на 
территории Казахстана представителей более 130 различных этносов призывают стать одним народом, 
который уважает всех его членов. 

До сих пор, часть казахстанских русских воспринимают своей родиной Россию, а не Казахстан. 
Так, в своей статье журналист и политолог Казахстана С. Дуванов этот факт объясняет тем, что 
«...русские, живя уже в новых исторических условиях, по сути, в другой стране, продолжают 
воспринимать себя в первую очередь русскими без привязки к новой общности, именуемой 
казахстанский народ. И это объяснимо- психологически большинство русских все еще воспринимают 
себя частью России, волей судеб оказавшейся вне ее. Казахстанцами они стали не по своей воле, их 
таковыми сделали, и в этом смысле это дань обстоятельствам – так получилось» [4].  

Доктор психологии Джумагельдинов А.Н. провел исследование «Перспективы гражданской 
идентичности у молодежи Казахстана» и пришел к выводу: «Согласно ответам большинства русских 
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и представителей других нетитульных этнических групп, они не воспринимают официальную модель 
казахстанской идентичности именно на базе казахского этнического компонента. А посему для них 
казахстанское гражданство не имеет такой же высокой ценности, как этническая принадлежность. С 
точки зрения нетитульного населения, этничность должна фигурировать в документах, 
удостоверяющих личность, чтобы напоминать о культурных корнях. Они не рассматривают 
гражданство как гарантию успешного будущего и стабильности. Некоторые молодые люди думают об 
эмиграции в Россию и другие страны. Неказахи не чувствуют себя защищенными в стране ввиду их 
статуса «некоренных». Опрашиваемые из числа нетитульных жалуются на дискриминацию и на 
ущемление их прав, и это усиливает в их глазах негативный образ гражданской идентичности. Русские 
и другие нетитульные группы не принимают идею о моноэтничной гражданской идентичности на базе 
казахского языка и культуры и желают признания ее бикультурного характера. Видимо, 
существующие различия межгрупповых статусов содержат конфликтный потенциал и ставят под 
угрозу гражданское согласие» [5]. 

Он также отмечает, что этнические казахи в своем большинстве воспринимают определения 
«казах» и «казахстанец» практически одинаково, они не разделяют эти понятия.  

Рассматривая вопрос этнического расслоения общества и роли средств массовой информации в его 
решении стоит обратить внимание на политкорректность. Масс-медиа влияют на общество, и то как 
СМИ будут освещать конкретно этот вопрос или же любые другие темы, в которых так или иначе 
проскальзывает упоминание этноса влияет на восприятие этого этноса другими. Игнорирование 
практики политкорректности журналистами может привести к созданию негативных стереотипов, 
эскалации межэтнических конфликтов, а также к разжиганию розни.  

Этническая информация в СМИ может иметь как положительное так и отрицательное влияние. 
Положительное влияние – это освещение культурных мероприятий, пропаганда толерантного 
отношения к другим этносам, прививает уважение к другим народам, вызывает интерес к культуре, 
истории, традициям и обычаям. Некоторые материалы направлены на решение каких-либо проблем, 
их обсуждение, нахождение путей решения. 

Отрицательный эффект – это разжигание конфликта, путем подчеркивания разницы между 
этносами, приведение фактов и доказательств, не имеющих оснований, приведение в пример прошлых 
исторических событий, в которых принимали участие представители тех же этносов для создания 
эффекта мести и длительной неприязни.  

Роль средств массовой информации в освещении этнических конфликтов чрезвычайно велика, от 
выбора слов, эвфемизмов, фактов, экспертов и так далее зависит дальнейшее развитие 
ситуации.Некоторые СМИ предпочитают замалчивать истории, связанные с межэтническими 
вопросами, однако данный подход не эффективен, ведь вопрос остается нерешенным и в дальнейшем 
возможно усугубление ситуации.  

В пособии для журналистов «Освещай, но не разжигай» 2007 года Рахиля Карымсакова приводит 
в пример: «В 2006-м и 2007 годах в казахстанском обществе произошли конфликты на казахстанско-
узбекской границе, столкновение казахстанских и турецких рабочих и служащих предприятия 
«Сенимди курылыс» на строительстве завода «Тенгизшевройл», события в алматинских микрорайонах 
Бакай и Шанырак, события в с. Шелек Алматинской области; события в селах Маловодное, Казатком 
Алматинской области и др [6]».  

Разница между жителями города и села всегда существовала и не только в Казахстане: в городе 
большая численность населения, выше уровень грамотности и жизни, а значит и актуальная 
информация для жителей города будет отличаться от того, что интересно и важно для жителей села. 

Развитие технологий, активной деятельности многих средств массовой информации в сети 
Интернет, появление дорогостоящих гаджетов – все это привело к увеличению пропасти между 
городскими и сельскими/аульными жителями. Общество разделено по принципу урбанизации, что 
означает формирование двух микро обществ.  

«Наконец, очевидно социальное расслоение общества, когда мегаполисы шагнули вперед, оставляя 
далеко позади жителей аульной (сельской) «глубинки». Гаджеты еще не добрались в массе до нее, за 
исключением райцентров, учреждений образования и филиалов банков. Доставка печатной книжной 
продукции в село также происходит с опозданием. То есть, последствия этого проявятся совсем скоро; 
в кругозоре и знаниях сельскими выпускниками иностранных языков, как минимум. Это – серьезный 
вопрос, связанный с логистикой транспортных коридоров Казахстана, известного протяженностью 
территории» [7]. 

«Мировая практика в решениях национального вопроса имеет три подхода. Первый – когда 
некоторые страны проводят политику «выдавливания» инонациольного населения, что никогда не 
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было присуще казахскому народу, по-братски принимавшему переселенцев. Второй – вообще не 
придавать значения национальному вопросу и надеяться на то, что проблемы отпадут сами по себе. 
Остается только третий, единственно верный путь, по которому Казахстан и идет, требующий 
трудоемкий и кропотливой работы. Это поиск соприкосновения, расширения сфер согласия и доверия 
между народами» [8, 378].  

Именно такой путь выбрал Казахстан, при осуществлении такого сложного плана, налаживания 
данного процесса роль средств массовой информации трудно переоценить. Современные масс-медиа 
Казахстана должны осознанно и качественно вести свою трудовую деятельность, не забывая об общей 
цели народа Казахстана. 
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филология ғылымдарының кандидаты, 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті 
 

АЛАШТАНУШЫ ҚАЙЫМ МҰХАМЕДХАНҰЛЫНЫҢ  
ПОЭЗИЯЛЫҚ ТУЫНДЫЛАРЫ 

 
Қайым Мұхамедханұлы абайтанудың білгірі, ірі ғалым-текстолог, Семейде Абайдың музейін 

ашқан белгілі жазушы, драматург, ақын, аудармашы, қоғам қайраткері. Әкесі Мұхамедхан Сейітқұлов 
араб, татар тілдерін жетік білген, қазақ зиялыларының өкілі болған. 

 «Әкем Мұхамедхан көзі ашық, көңілі ояу, сауатты әрі ауқатты адам еді. Сол кезде шығып тұратын 
газет, журналдарды түгел дерлік алдырыпты... Осы айтылғанның бәрі менің әдебиет әлеміне келуіме 
себеп болды. 1938 жылдан өлең жаза бастадым» [1, 12], – деп жазады ақын өзі туралы.  

27 жастағы Қайым Мұхамедханұлы – Қазақ ССР-і мемлекеттік Гимні мәтінінің авторы.  
Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған,  
Бостандық өмір мен ар үшін қиған жан... 
Бұл шындықты ту, азаттықты мұрат еткен қазақ халқының ұранын билікке қаймықпай жеткізген 

ұлтжанды өршіл ақын сөзі. 
Біз бұл шағын еңбегімізде ғұлама ғалым Қайым Мұхамедханұлының поэзиялық туындыларын, 

яғни ақындық қырын қарастыруды мақсат тұттық. Тырнақалды туындыларының бірінде: 
Мен онда асау тайдай бала күнім, 
Шалдуар ұқпайтұғын өмір тілін. 
Жүрек пәк, көңіл ақ, ойым шолақ, 
Өмірім – жаз, ақылым аз, олақ тілім. 
...Сен маған сегіз жастан танытқан хат, 
Өмірде мынаны сүй, мынау деп жат. 
Абай атын жазуды сен үйреттің, 
Сен тұңғыш таныстырған данаменен [2, 230], – деп шәкірттік қадамын  еске алады.  
«Ұстазыма» (1936) – сегіз жасында қолына қалам алдыртып, оқытып, үйретіп, тәрбиелеген ұстазы 

Тұрлықан Хасенұлына арналған өлеңі. «Темірқанат балапандай баулып, Абай атын жазуды үйреттің» 
деп тебіренеді ақын. 

«Алдымда ақын Абай – Темірқазық» (1940) – қазақтың Абайы ақындардың ұстазы, өлеңнің биігіне 
алтын туын тіккен ақын ретінде бағалайды. «Қолыма алып, өлең жазсам, Алдымда ақын Абай – 
Темірқазық» деген Қ.Мұхамедханұлының шығармашылығында Абайға деген аса бір ыстық ықылас 
табы үнемі сезіліп тұрады. Ақынның шымыр шыққан өлеңіне назар аударайық:  
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Қаламымды қалдырдым, тот баспасын, 
Асыл сөз мұхитына кеттім малып. 
...Ал халқым мен қалдырдым қазынамды, 
Пайдалан керегіңше ішкін қанып. 
Сырты күміс, іші алтын сөзім қалды, 
Қаламым ақ қағазға өрнек салып. 
Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, 
Бәйгеге шаба алмадым* жарып. 
...Ұрпақтар енді маған кінә қойма, 
Өмірден соққы көріп кеттім налып. 
...Өсиетін орындап отырғалы* 
Абайдың баласының баласының* [2, 230-233] 
Бұл жолдарды оқып отырғанда Қ.Мұхамедханұлы Абайды сөзбе-сөз қайталады деген ұғым тумауы 

керек. Ақынның өлеңіндегі кей өрнекті сол күйінде алып, өз поэзиясына азық етеді, сол арқылы ұлы 
ақынмен жүзбе-жүз  кездесіп, сырласқандай. 

Абайға ұқсап өз дәуірінің шындығын, қоғамдық құбылыстарды шынайылықпен беруге тырысты. 
Абай сөзін рухани азық етіп алды. 

 «Пайда көрсең бас ұрып, 
Мақтан іздеп қайғы алма. 
Мініңді ұрлап жасырып, 
Майданға түсіп бәйге алма»... 
Қ.Мұхамедханұлы Абайдың қазақ мәдениеті тарихындағы орны мен ақындық тұлғасын жоғары 

бағалайды. 
...Ғылым дариясына жүзіп қандық. 
Қалың елің қазағың қайта туып, 
Өмірдің ең төрінен орын алдық. 
Қалам алсам қолыма, өлең жазсам, 
Алдымда ақын Абай – Темірқазық! [2, 233] 
Абайдың ақындық өнердегі сөз саптау даралығын, ұшқыр тілін, жалпы  асыл мұрасын шексіз 

бағалап, дана ақынға деген сүйіспеншілігін паш етеді. Абай туралы айтқанда Қайым ақын ұстазына 
ұқсап сөйлейді. «Қаламымды қалдырдым, тот баспасын», «Асыл сөз мұхитына кеттім малып», «Болат 
қалам сенімді қолға тисін», «Жыр жазып тасбұлақтай тасқындатып» деген айшықты  тіркестер тізбегі 
ұлы ақын үніне жуық.  

Қайым ақынның мұраты – Абайды жырлау, ақынның өрелі ойларын кейінгі ұрпаққа өзіндік 
өрнекпен ұқтыру.  

 «Абай мектебінің эстетикасы Абайдың өлеңдеріне. Ақынға «халық ақыны» дегеннен зор атақ жоқ. 
Абайды «ұлы ақын», «данышпан ақын» дегенде сол сөздердің бәрін де «халық» деген ең ардақты 
сөзбен тығыз байланысты түсініп айтамыз. Абай өзінің асыл сөзін, қуатты ақындық өнерін халқына 
арнады. Сөйтіп, ақын өз тағдырын халық тағдырымен біте қайнастырып, тығыз байланыстырды. 
Халқының келешегіне асқақтаған ұлы арманмен, зор сеніммен қарады» [3, 79-80], – деп жазады 
зерттеулерінде абайтанушы ғалым Қ.Мұхамедханұлы. 

Шыншыл да  адал, қанша азап көрсе де қайыспаған қайсар Қ.Мұхамедханұлы НКВД түрмелерінде 
адамды азаптау мен қорлаудың барлық шеңберлерінен өтіп, Карлагтың көптеген абақтыларында 
болған. Билік одан ұстазы Мұхтар Әуезовті қаралап беруін талап еткен, бірақ Қайым ұстазын сатпады, 
өзінің Абай ақындық мектебі жөніндегі идеясынан бас тартпады. 

Карлагта туған «Туған ел – алтын бесік», «Балаларыма», «Жұбайым Фархинурға», «Отырдық тар 
қапаста күнді санап», «Шерубай станциясы» т.б.  өлеңдерінде өмірінің 1952-56 жылдардағы кермек 
дәмін берді. 1952 жылы жазылған  мұңға толы өлеңінен үзінді: 

Туған ел – алтын бесік, асыл ұям, 
Көз жұмылмай тұрғанда қайтіп қиям?! 
Тарта гөр Семейімнің топырағы, 
Төстіктей жеріңе мен еркін сыйам! – деген сағыныш назды өлеңі ғұмырының тұмары дерлік.   

 «Балаларыма» – 1952 жылы Карлаг, Теміртау лагерінде жазылған. Өлең 1991 жылы «Семей таңы» 
газетінде жарық көрді. Ақынның айдауда жүргенде соңында қалған алты баласына және сүйікті жары 
Фархинурға жазған өлеңі. «Алтын көріп, адал жолдан таймадым, Сұғанақ боп арам астан татпадым» 
деген өлең жолдарынан ақынның азаматтық кредосы айқын көрінеді. Автор: «Лагерьде жүрген кездегі 
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сезім-сырымды, көңіл-күйімді білдіретін, бұдан 40 жыл бұрын жазылған «Балаларыма» атты өлеңімді 
тұңғыш рет жариялап отырмын», – деп түсінік берген [2, 307].  

Сағындым да, сарғайдым да жүдедім, 
Қайғы отынан өртенгендей жүрегім. 
Көңіл қаяу, жүрек баяу соққанда, 
Осы өлеңім дұғам менен тілегім. 
Қаным қайнап, қапаланып күйем бе, 
Дүние үшін ар, ұятын сатқанға? 
Оларды ойлап: жанбаймын да, күймеймін, 
Байлық, атақ, мансапқа бас имеймін. 
Қайғы бұлтын серпіп тастар сендер ең, 
Басқа менің сүйерім жоқ, сүймеймін, – деп күйініп, келмеске кеткен азат күннен алыс қалғандай 

болса да, бір сәт қайрат-жігерін бойына жиған ақын, келешек күндерден жақсылық күтеді. Ақынның 
үміт артары «өлеңі-дұғасы». Тәубашыл қазақ ақыны былай деп сөзін жалғайды: 

Табасына тап болғандай тағдырдың, 
Шырмауына түстім келіп жалғанның. 
Торға түстім қанатымнан қайырылып, 
Сендер қалдың, темірқанат ұяда.  
Балаларын сағынған шерлі көңіл әке темір тордың ар жағында былай деп толғайды: 
...Тасқа тиіп тасырқады табаным, 
Жүрегіме тұр қадалып қаламым. 
Дүниеге жаңа келген нәрестем, 
Мейірімсіз деме әкеңді қарағым. 
Күнім түн боп, жігер құм боп жасыдым, 
Жалғыздығым енді ғана көрінді. 
Жүрек жара, аяқ ақсақ, бел жауыр, 
Амалың не сұм тағдырға тас бауыр. 
Құлындарым көріскенше күн жақсы... [2, 222-223] 
Ақын өмірінің көлеңкелі тұстарын көрсететін осы өлеңінде аяулы жарға деген шексіз сағыныш 

жолдары:  
Тіршілікте не көрмейді ғазиз бас, 
Ыстық жүрек, ақ көңілмен сүйетін. 
Адал ана, асыл жарым, ардақтым, 
Қағыбамдай алдыңа бас иетін. 
Жарым болып, жаман атақ тақпадың, 
Ана болдың, Ана атыңды ақтадың. 
Айнымайтын адал досым, бір өзің: 
Фархинұрым, сенсің менің мақтаным! 
Жалын сөнбес, жаным жас боп қайтармын, 
Сүйген жарым, жабырқама, жасыма! [2, 224] 
Ақынның махаббат сезімдерін қастерлейтін сыршыл өлеңдері ғашығына деген сағыныш сезіміне 

толы.  
Қайымның ойы терең, әр сөзінің салмағы қорғасындай ауыр. Ақынның сөз түйінінен әділеттілікті 

қармана іздеген лирикалық қаһарманның жан дәрменін байқайсың. Тағдырдың әділетсіз жаққан қара 
күйесі ақынның жанын кірлете алмады. Өткен өміріне үңілген ақын: 

Ит боп үріп, мен ешкімді қаппадым, 
Қастық жасап, кісіге оқ атпадым. 
Алтын көріп, адал жолдан таймадым, 
Сұғанақ боп, арам астан татпадым. 
Мен кісінің қол созбадым бағына, 
Мен ешкімнің таласпадым тағына. 
Кең дүниеде жолым даңғыл деп жүріп, 
Кез болыппын сүрінетін шағыма [2, 224], – дейді. «Отырдық тар қапаста күнді санап» – 1952 жылы 

басталып, 1956 жылы М.Әуезовтің үйінде аяқталған. Ғалым: «Елу алтыншы жылы түрмеден босадым. 
Мойынты-Шумен келіп, Алматыға түстім», – дей келе, «Бір сәтте Мұхтар: Қайым, сен түрмеде не 
ойлап отырдың? – дегені. Бір кісілік камерада отырғанымды, көрген қорлығымды айттым да, мынау 
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өлеңімді оқи жөнелдім», – деп есіне алады. Өлең алғаш рет «Семей таңы» газетінің 1996 жылғы 
санында жарық көрді [2, 308]. 

Қанша жыл қапаста отырған ақынның тағдырын тәлкек еткенімен, қызыл өкімет оның сағын 
сындыра алмаған екен. Басына бостандық тиген ақын, «тордағы арыстандай» «жігерін қайнатып» 
қолына қаламын алды. Өмір безбенінде түрме сызаты бар, Қайым ақын өткен өмірі жайлы былай деп 
астарлайды: 

Отырдық тар қапаста күнді санап, 
Ұйқысыз өткен түнді жылға балап. 
Жарқ етіп бұлттан шығып күткен күнім, 
Ақ құсы әділеттің қақса қанат. 
Отқа салдың, отырдым жігер қайнап, 
Тордағы арыстандай көзім жайнап. 
Шыңдалып шарболаттай шықтым, міне, 
Отырмын өзіңменен күліп-ойнап [2, 225]. 
Кешегі сау басына уақыт зобалаңы түскен ауыртпалық кезеңде, яғни айдауда (тұтқын лагерінде) 

жүргенде елі мен жерін, туған-туыс, бала-шағасын сағынып, еркіндікті аңсаған шерлі ақын түбі бір 
шындық айтылып ақталатынына сенімді болған. 

Жазықсыз жапа шеккен ақын тағдыр «сыйына» еріксіз көндіге кеткен жоқ-ты. Мерзімді баспасөз 
беттерінде өлеңдері жарияланып, өмірінің шуақты кезеңін бастап кетеді. 

Қайым Мұхамедханұлы өзінің үлкенді-кішілі шығармаларында туған халқының дарқан бейнесін, 
жұмысшы еңбегін, қоғам жаңалықтарын, еңбек адамын өлеңге қосты. 

Ақынның «Сүйем Отан анамды», «Отан туралы екі өлең», «Орындалған өсиет», «Ана тілегі», 
«Бала», «Москва», «Киев», «Мен советтік азамат», «Алтын дән туралы жыр», т.б. туындыларында өз 
ортасы, еңбек адамдары,  байтақ Отанымыздың өткені  мен  бүгіні жайлы шертілген сыр, тіршіліктің 
әсем сазын күйлеткен жыр көп. Ақын жақсылық пен жаңалыққа ерекше сүйсінеді. Қазақстан 
байлығына, қол жеткен табысына марқайған ақын үні  әрқашан да асқақ естіледі. 

Ақын өлеңдерінде лирикалық кейіпкердің ішкі әлемінен авторлық «меннің» үні де естіліп, елес 
бергендей. Қайым ақын өлеңдерінде лирикалық қаһарман «Шалқыған қиялыма қанат берген» деп 
үнемі «тасыған» шабыт үстінде жүреді. Бұл арада ақынның «Мені» анадайдан менмұндалап тұрады 
десе де болғандай. Мысалы:  

Оңымнан ай, солымнан күн туғызып,  
Білімнің дариясынан маржан терген. 
Отаным мені үйреткен батырлыққа,  
Қайтпайтын қан майданда батылдыққа. 
Сөзден жауға жай оғын жаудыратын,  
От ауыз, орақ тілді» ақындыққа, – деген сөздерінен ақын тілінің «от ауыз», «орақ тілді» екені 

байқалады.   
Қ.Мұхамедханұлының жеке адамдарға арналған  мадақ жырларынан басқа жақынға деген туыстық 

сезімі, ақыл айту, жақсы азамат болсын деген тұспалды меңзейтін туындылары да кездеседі.  
 «Шерубай – Нұра станциясы маңындағы Қуандық – Қареке ауылының ақсақалы Әтімге» өлеңі де 

1953 жылы Қарлагта жазылған.  
Қазақтың қазақшылық жолыменен 
Орынды өкпе айтамыз батып, аға. 
От жақпаса құр түтін шықпас болар, 
Орынсыз сөз етеді текке кімді. 
Аяғы ақсақ, арқасы жауыр жанның, 
Сауысқандай шоқисың сауырын кеп. 
...Адамды сүй, алланың рахметін біл, 
Не қызық бар өмірде мұнан басқа! [2, 22] – деп ауыл адамдарын қысылтаяң кезде қайырымдылыққа 

шақырады. Бас еркіндігі жоқ, айдауда жүрген азаматтар атынан станция тұрғындарының мінездерін 
сынап, шенеп айтқан өкпе-назы.  

«Ауылыңа іздеп барса шулайсыңдар,  
Секілді жемтік көрген қара қарға», – деген өлең жолдарынан осыны аңғаруға болады. 
Қ.Мұхамедханұлының туындыларын қарастырғанда, поэзиясынан шабытты арнауларды, ойлы, 

парасатты толғауларды көреміз. 
Поэзияда толғау жанрының көркемдік жазылу ерекшелігін, дара сипатын жетік меңгерген ақынның 

«Революция дауылпазына» (Максим Горькийге), «Ері қорған еліне» (Кеңес Одағының батыры Василий 
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Кисляковқа), «Қарындастың білем атын» (партизан қыз Тося Петроваға) тәрізді жырларын айрықша 
атауға болады. 

Халық ақындарының шығармаларына рухани азық болған ендігі бір елеулі тақырып – Жамбыл 
өнегесін жырлау. 

1938 жылдың мамыр айында Алматыда Ж.Жабаевтың ақындық қызметіне 75 жыл толуы  
мерекеленді. Сол басқосуда Қ. Мұхамедханұлы «Жамбыл» толғауын оқып, елдің алғысына бөленеді.  

Қ.Мұхамедханұлының 200-ден астам жолдан тұратын көлемді поэмасы 1938 жылы «Екпінді» 
газетінде жарияланды. Қайым ақын Жамбыл мұрасын жасынан жаттап, өнегелі сөздерін терең 
түйсікпен түсініп, ақындық мұратын үлгі тұтады. Рухани ұстазын «Тасыды қарт, тасыды, Сөз түйіні 
кесіліп!» деп асқақтатады.   

Сыбызғыдай сызылып, 
Сұңқылдаған көмейі, 
Салған әні үзіліп, 
Жамбылдың үстем мерейі, – 
немесе  
Атаң алып, сен тұйғын, 
«Домбырасын серік қып», 
Келген атаң ғасырдан. 
«Өлеңді төгіп өрнектеп, 
Асулардан асырған» [2, 237-242], – деген өлең шумақтарында Жамбылдың поэзиядағы даңқын 

көрсетеді.   
Қ.Мұхамедханұлының «Батыр ағама» арнауы Халық Қаһарманы Бауыржан Момышұлына 

арналған.  
Ашуы сақылдаған аязды Ақпан, 
Қамалға қайсар ерім қарсы шапқан. 
Таудай тажал тап келсе талқан қылып, 
Күлін көкке ұшырып аспанға атқан [2, 249]. 
Даңқты батырдың соғыс даласындағы қаһармандығы, майдандағы көзсіз ерліктерін  зор 

тебіреніспен жырға қосып, өлеңіне өрнек етті. 
Соғыс жылдарында Семей қаласында облыстық ақындар айтысы өтеді. Бұл айтысқа Сапарғали, 

Төлеу, Нұрлыбек, Архам сынды атақты ақындар қатысады. Ақынның айтысқа қатысушыларға арнаған 
«Ел қаһарын жырлаңдар» – толғауы. «Екпінді» газетінің 1943 жылғы санында жарық көрген. 

Өзінің ғылыми-зерттеулерінің бір тармағы әдеби өлкетану бағытын үнемі назарда ұстаған 
Қ.Мұхамедханұлы аталмыш толғауында Семей өңірінен шыққан халық ақындарының айтыстағы 
өнерін жоғары бағалап, жыр арнады.  

Нұрлыбек, Төлеу, Архам, Тәңірберген, 
Сапарғали өлеңнен өрім өрген. 
Кәрі тарлан, топ жарған Иманбазар, 
Тас кешу, талай қия асқан өрден: 
Сан түскен шаршы топқа қарт Нұрғали, 
Толқындап жыр бұлағын толға, тебірен! – деген өлең жолдары «теңіздің тереңінен маржан терген, 

халықтың қабілетті ақындарын» жігерлендіреді. 
1954 жылдың қаңтарында Карлагта Қ.Мұхамедханұлы Н.Карамзиннің «Сормаңдай Лиза» повесін 

қазақ поэзиясы тілімен аударады. Осы еңбек жөнінде алаштанушы Тұрсын Жұртбай «...Ал бір бейбақта 
Н. Карамзиннің «Бедная Лиза» хикаясы шыққан кітап болыпты да, Қайым аға оны сұрап алып, қазақ 
тіліне 15 күнде өлеңмен аударып, атын «Сормаңдай Лиза» деп сәтті қойыпты. Сірә, хикаяның мазмұн-
мәні айдау-қамаудағы аудармашының тірлік мәнімен үндес болғандықтан шығар!» [4],  – деп ақындық 
дарынын танытады. 

Лермонтовтың «Вадим» хикаясын өлеңмен аударған Абай үлгісін, Пушкиннің «Дубровский» 
хикаясы мен «Боран» әңгімесін өлеңмен аударған Шәкәрім үлгісін жаңғыртты.  

«Бір өзі тіпті институт емес, тұтас Академияның жұмысын жасаса да, дұрыс еленбейтін, ылғи да 
тасада жүретін, бірақ соған қарамастан жан-жағына ықпалы, қамқоры зор, әрбір қадамы тек жемістен 
тұратын сегіз қырлы бір сырлы тұлға болады. ...Осындай азаматтардың бірінші қатарында мен жарты 
ғұмырын түрмеде өткізе жаздаған, ешбір астанаға сыймай, тек туған Семей өңірінде қанат жайған 
Қайым Мұхамедхановты айтар едім. Өйткені ол кісі тек қана тұлға емес, дәстүр сақтаушы, Абай, Алаш 
қайраткерлерінен тәрбие, дәріс алып, кеңес заманының түрме-лагерлерінен өтсе де, мойымай, отаршыл 
билікке бас имей, еліміздің тәуелсіздігіне дейін жеткен қазақ зердеуи дәстүрінің нақ өзі» [5]. 
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Ұлы өмірдің мен де ұлының бірімін, 
Құр дандайсу, кеуде қағу маған жат. 
Қарапайым баласымын қазақтың, 
Кеше бәрін көрген ауыр азаптың, – деп сан тарау қиындықтарды басынан кешсе де, өмірдің жарқын 

жақтарынан үміт күтіп, алға ұмтылған Қайым Мұхамедханұлының мұрасын жинап, зерделеу бүгінгі 
әдебиетші қауым – біздердің борышымыз. 
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Б. МАЙЛИН И ЕГО НЕЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ МЫРКЫМБАЙ 
 

Беимбет Майлин относится к первому поколению казахских советских писателей, чье творчество 
было неразрывно связано с судьбой казахского народа в переломное время слома основ традиционного 
бытия и установления советских порядков [1]. Его произведения условно разделяются на два 
хронологических периода: 1) революционные годы и 1920-е, и 2) 1930-е годы до его трагической 
гибели. В 1920-е годы он писал, вовлеченный в водоворот революционных преобразований, под 
романтическими лозунгами создания нового справедливого общества. Стиль его работ этого периода 
соответствовал и его настрою повести простой люд на разрешение накопившихся веками проблем 
переустройства их жизни, слома основ социальной несправедливости, но в действительности это была 
хроника распада казахскости. Идеологические императивы диктовали поиски социального героя, 
ситуаций, в которых проявлялись черты и ростки нового, особенности психологических коллизий - 
вот сейчас в нем прорастает новое. Писатели и интеллектуалы находились в поиске этой модели, 
своего рода гибрида старого и силуэта нового. В статье рассматриваются цикл работ Б.Майлина 1920х 
гг., посвященный видению преобразований в казахском ауле через изменения в судьбу Мыркымбая 
[2]. Именно этот цикл послужил основанием для обвинения его в политической неблагонадежности в 
1937 году, поскольку Майлин так и не показал новое как препосылки последующих радикальных 
перемен- коллективизацию в казахском ауле. Творчество ни одного писателя не подвергается такой 
пристрастной критике как работы Б. Майлина со стороны писателей и историков. Ему позволено встать 
в один ряд с основоположниками соцреализма в казахской советской литературе, но его упрекают в 
излишнем романтизме и даже политической близорукости, но уже не с советской позиции Что 
подвергается ревизии и критике в творческом наследии Майлина? Какие элементы советизма, 
введенные в художественный оборот Майлиным, не устраивали цензоров и советскую критику? По 
внешним признакам, Майлин был активным исполнителем линии советской власти в публичной и 
гражданской сферах, но в литературе его называли «попутчиком», от которых советские власти 
избавлялись разными путями по мере утверждения/строительства социализма. 

Новая коллективная история казахов проектировалась до и после «малого Октября» не в рамках 
родоплеменных отношений и незримого контроля предков и Аллаха, но под внутренним контролем и 
надзором советских органов, чье влияние должно быть показано в литературных работах. Писатель 
должен был доказать, что казахи в аулах сами тянутся к коллективному хозяйству, теряются, но 
находят пути. Майлин не выводит новый социальный тип, а выстраивает его из старого – Мыркымбай 
должен принять логику новой власти и сотрудничать с нею. Мыркымбай становится ярким 
художественным образом медиации с читателем. Писатель разговаривает вроде бы со своим 
персонажем, но это игра с цензурой по- своему. Говорит, главным образом, только Майлин и внешнее 
окружение- предметы быта, изменившиеся условия жизни в ауле и в личной жизни Мыркымбая. 
Авторзнает своего героя еще с досоветского периода, он стал взрослее, потом обзавелся семьей и 
детьми, стал активнее работать в ауле и это проявляется опять-таки не в его речах, а в оценке его 
поведения и новом взгляде на старые проблемы. Герой должен был персонифицировать позитивные 
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изменения - отрицать и отрекаться от прошлого. Майлину нужно было проводить мысль, что старое 
было нерациональным, а новое разумным.  

Мыркымбай живет в ауле, спаянном вековыми родовыми отношениями, но уже существенно 
пошатнувшимися после революций и установления советской власти. Дарованные свобода и равенство 
были внешними ориентирами, но необходима была внутренняя свобода. По своей природе 
Мыркымбай свободен (но и у свободы есть свои рамки), открытый -говорит, что думает, великодушен, 
незлобив, если не задеть его до глубины души, порывист, но упрям и простодушен. Такими были 
большинство казахов того времени,обманутые в своих надеждах в череде кровавых событий с 1916 
года.  

Через конфликты (большая их часть не просто социально-бытовые), которые и проясняют 
ситуацию в казахском ауле с участием Мыркымбая, Майлину удается прочертить линии 
противостояния, расстановку сил и перспективы решения проблем, но руками и энергией самих 
бедняков и их стремлением все-таки реально взять власть в свои руки. В начале 1920х гг. власть в 
аульных комитетах захватили верхи аула. Майлин не осуждает бедность, но система распределения 
ресурсов в ауле установленная за столетия существования кочевого общества, такова, что низы всегда 
получают крохи. Разрыв между полярными по социально-экономическим параметрам группами в ауле 
– морально-психологический и социальный (семейно-родственных связей) еще не произошел. Люди 
все еще мыслят категориями родовой солидарности. Бай это тот же родич, на которого бедняк работал 
– пас скот и выполнял другие виды работ. Положение низов казахского аула- бедственное, они ходят 
в лохмотьях, но работают не разгибая спин, они проклинают свою жизнь, и не знают кого винить в 
том, что изменения так и наступают. Но ведь революция была совершена ради них? И где обещанные 
равенство и братство, благополучие и достаток? 

Отец Мыркымбая опасается, что невыполнение определенных практик повлечет выпадение его 
сына, и всей семьи из аульного сообщества. От имени отца Майлин укоряет Мыркымбая, который 
никак не может различить, что на самом деле происходит в ауле – вроде после установления советской 
власти и обещанного равноправия, долгожданного социального переворота бедняки были объявлены 
хозяевами жизни и бразды правления должны были перейти к ним, но Мыркымбай видит, что все по-
старому- у власти те же самые верхи/баи стали аткаминерами, аулнаями, акимами, сборщиками 
налогов. Почему он опять должен им услуживать и пресмыкаться перед ними, отдавать в качестве 
подкупа последнего бычка. Неграмотный, но понимающий свою правоту Мыркымбай ругается с 
местными властями, посылает их на все четыре стороны, отказывается выполнять их указания и 
платить несправедливо начисленный налог. Отец в отчаянии даже делает такое заявление: «Чем иметь 
такого дурного сына, как одного из ста, уж лучше бы вовсе быть одиноким, чем изводить себя 
беспокойством за такого сына: «Мыркымбай, ты сведешь меня в могилу живым!». Если отец 
Мыркымбая, видит настоящее в свете прошлых представлений и оправдывает существующее 
положение вещей, то у Мыркымбая это вызывает протест. Но протестует он по–своему – не 
соглашается выполнять требования аульного начальства, ругается с ними. Мыркымбаю некому 
пожаловаться, даже Аллах, у Майлина, на стороне не бедных, но богатых. 

Тогда как сама природа у Майлина готовит Мыркымбая к принятию изменений: видишь нет бури, 
все живое радуется солнцу, свежему ветру, и у тебя наступят перемены, но если в природе эти 
изменения подчиняются установленному порядку вещей, то в мире людей требуются усилия всех, и 
особенно тех, кто заинтересован в позитивном ходе событий. Майлин не подталкивает своего героя к 
активному социальному протесту, но к пересмотру своего отношения к жизни- работай, иди во власть, 
бери её в свои руки и пусть комитеты бедноты и артели бедняков сами решат свои проблемы.  

В стихотворении, написанном через год, в 1923 г. «Радость/Қуаныш», Мыркымбай уже как член 
артели, принимает участие в посевной, и природа обещает подарить погожие дни, так что труд людей 
окупится сторицей. Автор подбадривает Мыркымбая, призывает глядеть на мир веселей: «Запрягай 
своего серого, Мыркымбай…»  

Майлин использует художественные детали, усиливающие содержательную часть текста. Природа 
сочувствует ему и показывает, что надо оглядеться, подумать над тем, что сейчас важно, определиться 
кто твой друг и враг.Композиционно стиховорение составлено таким образом, что автор переходит от 
описания общего фона к мыслям и чувствам героя, который мало говорит сам. За него говорят вещи и 
дела, и другие, которые, из сочувствия к нему, побуждают к действия. 

Если бы не советская власть и социальное переустройство казахского аула, то жизнь Беимбета 
протекала бы также безрадостно, как у других бедняков. Мысли Мыркымбая, озвученные Майлиным, 
это коллективный хор переживаний кедеев, особенно молодых, кто возлагал большие надежды на 
новую власть. Так называемое «классовое сознание», которое пытались найти в казахском социуме 
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большевики, у Майлина работает как социальная психология, но это отчаяние от ожидания и 
несбывшихся надежд. Отношение к родовой солидарности, прикрывающей несправедливость и 
коррупцию, тщетным усилиям свести концы с концами, невозможности обеспечить самым 
необходимым детей и спокойную старость родителям.  

Майлин показывает внутрений мир маленького человека, одного из сотен тысяч. Мыркымбай ищет 
ответ на вопрос: «Как я увижу, что мир изменился в лучшую сторону?» Майлин утверждает, что 
внешнее изменится, если Мыркымбай сам изменится внутренне: посмотрит на мир другими глазами, 
возьмется за решение своих проблем, примет участие а аульных структурах власти, станет критиковать 
засилье родовых практик, верховенство интересов баев и их прихвостней, поверит, что изменения 
наступят, но нужно вырости через эволюцию сознания. Мыркымбай у Майлина мыслящий субъект- он 
в силу своих умственных способностей – память, логика, сообразительность, здравый смысл- все 
подмечает,сравнивает, делает выводы, но все сводится к неуверенности именно во внешних 
структурах. Что питало ум и внутренний мир бедного казаха того времени? Убогое существование- 
старая, проветренная всеми ветрами и морозами юрта, конь-доходяга, голодные глаза детей, отчаяние 
стариков, тоска жены (семейное счастье), и самоуверенность сытых родичей. Майлин обрисовывает 
рождение нового человека в Мыркымбае, когда озлобленность, протест, неуверенность, ощущение 
собственного бессилия от гнета аульных верхов сменяются надеждой на лучшее. Но это проявляется 
только после второй социальной революции в ауле (как следствие Малого Октября): родовые верхи 
наконец-то низвергнуты, баев не только прижали, но и физически исключили из аульной системы-
конфискация, высылка. Но это были и проявления психологических метаний самого автора, и даже 
угрызения совести: все ли идет так как мы ожидали? Логика большевиков в социальном перевороте 
основывалась на мышлении иного рода, но не казахском, тогда как аул был только казахским 
продуктом, и для его трансформации необходимы были особые рецепты для разрешения социальной 
оппозиции – бедняк/богатей. А между ними сновали проворливые белсенды/активисты, но это 
видилось как временное, вот погодите, уберут богатых, и все встанет на свои места. Однако 
навязанные модели не работали, большевики осуществили разрыв с прошлым аула в виде ликвидации 
байства, размазали бедность по бедным, но что дальше? Мыркымбай не хочет жить как поколения его 
предков и даже отец: раболепствовать, унижаться физически и морально, все его существо протестует 
против этого - он ругается, и даже от слов переходит к кулакам. И Майлин, указывая на внутренние 
источники протеста, хочет перевести сознание героя на другой уровень – меняй свою жизнь через 
отношение к своему нынешнему положению. Понимание своей социальной роли Мыркымбаем 
происходит не сразу – Майлину нужно провести его через череду знаковых событий, и вместе с ним 
ощутить радость просветления. Внутренний мир Мыркымбая показан через попытку расшифровать 
его самим Майлиным, как если бы автор был на месте своего героя. Поэтому, мы считаем, что 
Мыркымбай и есть вариант самого автора, то, кто из него мог выйти, если бы судьба не помогла ему 
вырваться из аульной реальности и с головой окунуться как в литературное творчество, так и в 
процессы переделки старого мира.  

Майлин не уговаривает своего героя совершать те или иные поступки, он идет вслед за ним или 
встречается с ним совершенно случайно, как со старым знакомым, и между делом узнает, как у него 
дела, а вместо традиционного казахского обращения, и расспросов о скоте, уже другие приветствия и 
иные вопросы. Через скупые слова Мыркымбая читатель понимает - полотно жизни разорвалось, но 
как его сшить? 

Насколько прост герой казахской советской поэзии Мыркымбай? Может быть, Майлин, через 
внешнюю форму решил показать, что казахский аул и его обитатели не так просты, как это может 
видится внешнему наблюдателю? Два социальных мира взаимодействуют в цикле про Мыркымбая - 
мир аульных верхов и приближенных к ним, и бедняков. Противоречия в аульном социуме были 
проверены в ходе событий 1916 года: верхи не могли доказать свою миссию- исполнить долга 
поддерживать социальный мир и обеспечить доступ к ресурсам, революция и гражданская война были 
конфликтами другого рода, и хотя выявили суть внутренних разломов в казахском социуме, не 
разрешили их. Но вот буря стихла, «кровавый туман» рассеялся, пелена с глаз спала. Как жить дальше? 
Мыркымбай прошел сложный путь личностного становления- он был частью протестных движений 
1916 года, примкнул к алашординцам, отошел от них и вернулся к своему аулу, но не стал активно 
внедряться в аульные структуры новой власти, а выжидал, словно не доверял новой власти. Но 
ожидание изменений всегда жило в Мыркымбае, и именно по этой причине он принял 
участиесобытиях 1916 года и гражданской войне. Мыркымбай не рефлексирует – он живет по 
заложенным давно социальным схемам в соответствии с навигацией- аульными диспозициями, но он 
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не согласен с ними, и только авторитет отца и какая-то иная сила (привычка, косность) мешают 
емубросить им вызов. 

Майлин создает не столько Мыркымбая, поскольку к моменту встречи с автором он уже состоялся 
как личность, сколько отношение к изменениям в жизни аула. За плечами его героя трудное бедное 
детство, беспросветная юность, молодые годы в поисках свободы и определения судьбы – участие в 
восстании 1916 года, алашординский набор, разочарования и опять беспросветная голодная жизнь в 
ауле. Мыркымбай жил в переломное время: советская власть поменяла внешние рамки аульных 
структур, но не проникла во внутренние - это должны были сделать сами низы казахского социума, 
принявшие новую власть как возможность стать верхами: кто был ничем, тот станет всем. Старые 
ограничения сменялись другими, но сможет ли бедняк их усвоить, когда в обществе наступила аномия? 
Веками длившийся социальный конфликт, как нерв казахского социума, между богатыми верхами и 
бедными бесправными низами, должен был найти свое разрешение в ходе реализации советских 
реформ, и логически подвел к конфискации, ссылкам, седентаризации и коллективизации. Майлин 
указывает социальный вектор, а не политизацию конфликта-поиски компромисса через передачу 
управления аулом в руки бедняков. Он не разоблачает несправедливость, но указывает как нужно к 
ней относиться- она продукт социального расслоения, которое может человек понять и выстраивать 
новую систему отношений, в которой социальная несправедливость будет разрешена иными 
способами, нужно принять ту или иную позицию и предпринять действия, которые, возможно, никак 
не улучшат положение Мыркымбая сразу, но намечают линию отношения и ожидания будущего. Надо 
трудиться и все будет. Майлин вроде бы и верит в поступательный ход декларированного равноправия, 
наступление эры благоденствия, но придет оно трудом таких как Мыркымбай- и хлеб сам не родится 
и скотина не даст приплод, если человек об этом не позаботится. Майлин не мог осмыслить все 
последствия большевистского преобразования казахского аула, и потому что верил, как и все выходцы 
из аульной бедноты, что если революция обещала, то это осуществится, рано или поздно. Все 
образумится, надо идти вперед. Майлину небходимо было показать что есть что и кто в новой 
действительности, а она почему-то не становилась новой, примирить Мыркымбая с ней. Если отец 
Мыркымбая оперирует старыми патриархальными иеарахическими схемами аула, определяющими 
нормативно формы поведения, то Мыркымбай выступает уже как сомневающийся в целесообразности 
старых, но не уверен в жизнеспособности новых норм утвердиться и определять жизнь социума. На 
глазах Майлина казахский аул переживал период деконструкции, что вызвано было факторами 
объективного и субъективного порядка. Внешние механизмы определяли ход вещей и процессов, тогда 
как внутренние объективированно субъективные практики направляли события по другой колее. 
Воспроизводство патриархальных ценностей и норм становилось невозможным. Утрачивалось 
доверие людей друг к другу, что представляло собой не только непреходящую ценность, но и условие 
стабильного существования социума. 

Мыркымбай только один из жителей аула, другие персонажи живут своей жизнью, но Майлину 
удается сделать моментальный срез, который станет свидетельством эпохи, воспроизвести и перемены 
в их сознании- отмена калыма, выбор партнеров по жизни, отказ молоденьких девушек выходить 
замуж за стариков, отходничество, пока как жизненная стратегия и создание новых союзов, уже не по 
казахским брачным канонам. Калейдоскоп событий и героев не затмевает главного героя – 
Мыркымбая, он – один из множества «маленьких людей», ради которых революция и затевалась. Их 
судьбы так и остались бы незаметными в обычном ходе событий до революции и установления 
советского порядка. После того, как советская власть утвердилась политически, она хочет стать всем в 
жизни маленьких людей, и они теперь выступают как герои и антигерои, понявшие или не принявшие 
новую власть с её порядками. Большая часть из них- низы казахского традиционного социума. В их 
уста Майлин вкладывает правду кедея, наконец-то дожившего до того момента, когда можно сказать 
и получить то, о чем ранее нельзя было и мечтать. Мыркымбай не пускает в свой мир, но Майлин 
вторгается, это своеобразная внешняя интервенция для того, с одной стороны показать вышедшие на 
поверхность доселе скрытые конфликты между несколькими социальными воображаемыми – старые 
социальные силы, и несколько конкурирующих новых за доступ к жизненноважным ресурсам: ловкачи 
прибирают власть в ауле к своим рукам, и поле, очерчиваемое Майлиным для Мыркымбая. С другой 
стороы, Майлин желает помочь своему герою в самоформировании под давлением социального 
окружения, необходимости решать ежедневные материальные проблемы бытового порядка. Новое 
растворено в терминах и их смысловой нагрузке, которую должен был расшифровать сам Мыркымбай 
и принять как часть своего нового «Я» в становлении. Новая казахская идентичность всоветском 
разливе показана через внутреннюю трансформацию Мыркымбая. Через него Майлин стремился 
показать, как сложен и запутан традиционный мир казахов, все через проходит тройную 
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интерпретацию – здравый смысл, авторитет традиций и социальных диспозиций в габитусе. Умом 
казахов не понять, нужно понять внутренние психологические механизмы. 

Майлин подвел своего героя к колхозу, а дальше? Символ новой жизни- трактор, способный 
заменить несколько лошадей и вспахать землю, выступает не только как доказательство технического 
прогресса, но и вектора будущего - казахи теперь будут пахать землю. Органическое единство казаха-
кочевника сменяется на механическое единство человека и трактора. Механический конь вместо 
реального, которого никогда не будет у бедняка, а власть позволит обладать трактором. Но для того, 
чтоб иметь доступ к нему, надо вступить в колхоз. Согласится ли Мыркымбай на обобществление 
своей единственной лошаденки? Будет протестовать и как? Ведь политика режима изменилась, теперь 
любое отклонение сурово карается. 

Шло время, а ввиду размытости социальной дифференциации (все приходились родственниками 
друг другу) ситуация в казахском ауле не становилась стабильнее, логика развертывания классовой 
борьбы в казахском ауле, по сценарию Голощекина, переходила на новый этап. Теперь уже и 
Мыркымбай подходил под категорию классового врага, а если он потом откажется отдать на 
коллективное растерзание свою лошаденку, то и вовсе может быть сослан, в ходе следствия 
расстрелян, а может встанет в ряды повстанцев? Казахское общество постепенно, но целенаправленно 
атомизировалось, разрывались вековые родовые связи и девальвировались нормы поведения, 
сцеплявшие людей в единое, хотя и противоречивое, целое. Это видно по обращениям Майлина к 
своим героям. Первые стихи, написанные по горячим революционным следам, изобилуют 
обращениями – казах, кедеи, а в 1922 г. появляется персональное обращение – Мыркымбай, как 
последний из тех, кто не хочет понимать и принимать советскую власть и встраиваться в указанные 
социальные рамки казахского советского аула. 

Майлин не изображает новое общество, оно еще не родилось в представлении самого писателя, что 
и характерно для литературы первой половины 1920х гг., но рассматривает социальные процессы в 
казахском ауле. За восемь лет советской власти в ауле не произошло радикальных перемен в решении 
насущных задач – обеспечение населения продовольствием и техникой- как обрабатывать поля? Он 
исподволь указывает на развал экономического основания казахского социума. Но советская власть 
требовала от писателей (казахских) показать образцы рождения и поведения нового человека, ростки, 
развитие и победу нового строя и его поддержку населением. В литературных произведениях работах 
читатели должны были увидеть пути становления нового человека, используя для этого понятную им 
логику. Необходимо было акцентировать не только действительность такой какой она есть, но должной 
и желательной. Факты из жизни простых казахов должны были подтверждать тезисы власти- история 
имеет объективный ход. Б.Майлин через Мыркымбая доказывает возможность переплавки 
неграмотного забитого казаха в сознательного строителя нового строя. Манера отношения к герою- 
снисходительная. Но что за маской снисходительности скрывается? Цензура усмотрела в этом 
крамолу. Маленький человек Чехова у Майлина был помещен в контекст социалистических 
экспериментов. Особенности казахской жизни уМайлина показаны во внеисторическом контексте, 
автор не указывает времени и места событий - все происходит везде и всегда, вне времени и 
пространства, как будто это вселенская трагедия или трагикомедия. Мини-Шексприровские страсти 
кипят в казахском ауле, идет вечное противостояние добра и зла, справедливости против 
неправедности. Нарушенный порядок жизни люди восстанавливают сами, используя накопленные 
веками формулы и рецепты терпения, понятия/принятия и всепрощения. Основной лейтмотив 
произведений Майлина это поиски социальной гармонии или социального равенства через оценки 
возможности социальной справедливости. Его призывы звучат социально декларативно: 
кедей/бедняк.В меру критичный к своим казахам, по ходу действия сюжетной линии своих 
произведений, он высказывает критические замечания в отношении некоторых социальных акторов. 
Майлин показывает как загонялись в глубь подсознания архетипы культуры как линии, связующие 
индивида с предками, предназначения, через эрозию связи с семьей по вертикали и горизонтали, 
менялись и подменялись понятия образа жизни и рода занятий, перезагружался комплекс необходимых 
знаний и навыков для выживания и навигации в социальном пространстве. Используя приемы 
литературного дискурса, он обрисовывает как внедряется в сознание бедняка новый лексикон – слова 
и их нравственная коннотация и внутреннее сопротивление их принятию и освоению.Используя 
приемы психологизма и персонализма через дискурс вещей и процессов вербально, писатель 
переводит Мыркымбая на уровень принятия уже своих действий с участием этих слов. Писатель 
говорил на понятном языке для своих современников, которые должны были увидеть в Мыркымбае 
себе подобных, с таким же образом жизни и мышления. 
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Благодаря советской власти бедные слои казахского социумамогли осуществить мечту о 
социальной гармонии, выраженной в концептах социального равенства и торжества справедливости –  
наказать обидчиков бедных- баев и их прихвостней. Майлин не видит кровавого удовлетворения у 
простых бедняков от того, что нет более баев и их прихвостней. Счастье бедняка в новом социальном 
контексте все еще зависит от него самого- надо трудиться. Но Майлин мягок по отношению к врагам. 
Они у него только исчезают куда-то, открывая путь новому тем, кто он них страдал. Он не поет 
дифирамбов советской власти, но ищет в ней народные истоки. У Майлина между строк звучат 
вопросы: «Что есть право управления и демократия? Как они между собой согласуются? Что является 
источником права и правды, выражением воли народа и средством достижения цели? Только ли 
насилие и в чем оно проявляется?» 

Майлин осуждает насилие как способ решения проблем, достижение социальной справедливости 
и социального равенства. Поэтому о конфискации имущества аульных богатеев и их последующей 
депортации он говорит как бы вскользь, не вдаваясь в подробности того, как оно осуществлялось, но 
подчеркивает гуманистический и социальный аспекты – насколько долговременно торжество 
справедливости, оно не может быть реально при слезах и стонах пострадавших. На протяжении десяти 
лет Майлин разговаривает с своим народом через образ Мыркымбая, а потом резко обрывает диалог. 
Что он хотел сказать, и что не досказал? Он понял, что вести диалог уже нельзя, но почему? Появились 
такие проблемы, которые невозможно разрешить только в процессе диалога? Или власти не хотели 
более говорить с народом, а требовали неукоснительно идти по указанному пути? Майлин 
разговаривал с народом не только через Мыркымбая, и писал иные стихи, поэмы, рассказы, но всегда 
возвращался к нему. Почему? Майлин так и не стал конформистом. Советская цензура не простила 
Майлину Мыркымбая. Но верил ли сам Майлин в возможность создания нового казаха из старого? 
События происходят вне времeни и пространства, но ощущение не пропадает, что это вечная борьба, 
непонятно с кем и во имя чего, когда она закончится, хотя Майлин показывает весну как конец 
страданий (но не для всех), но опять приходит зима и сложности. 

Майлин не мифологизировал реальность или прошлое, не писал о вымышленных образах 
будущего. Это рассказы об обманутых людях, неоправданных надеждах, невысказанном горе и 
неискупленной вине. Рассказы Майлина о том, что казахи потеряли и как это происходило, как они 
менялись, подчиняясь обстоятельствам. Майлину пришлось держать ответ перед историей казахов 
несколько раз, и всегда обвинения были по форме и содержанию одинаковыми - почему писал именно 
так, тогда как время требовало иного дискурса в его текстах? Майлин не писал в «стол», он знал, что 
его работы будут напечатаны и тысячи читателей смогут не только окунуться в мир его героев, но и 
понять скрытые мотивы их поступков, он вкладывал свои мысли в их размышления и речи. 

Отношение к творчеству советских писателей в мировом критическом литературоведении 
основывается на постколониальном подходе. Однако, произведения советских писателей эпохи 
«зрелого социализма» (начиная с середины 1960х гг.) уже содержали в себе постколониальный 
дискурс, выраженный в выборе тематики и дискурсе героики «пробуждающегося» национального 
самосознания (работы Г.Мусрепова, М.Ауэзова, О.Сулейменова, И.Есенберлина, А.Нурпеисова, 
А.Алимжанова, М.Магауина и ряда других авторов). В современной казахстанской исследовательской 
литературе пока не выработано единое отношение к творческому наследию писателей 1920х и 1930 х 
гг. В определенной степени это происходит из-за смешения жанров или даже их подмены - 
литературная критика и оценка творчества с точки зрения идейно-политического наследия, что 
является составной частью изучения политической философии казахского народа советского периода. 
У.М.Горького те кто, кто не принимает революцию и последующие трансформации клеймятся как 
слабые, недостойные положительного отношения, изгои. В социокультурном плане писатели должны 
были участвовать в создании новой системы координат и ценностей, и показывать через свои 
произведения нового человека, но не литературного Рахметова, а того, кто узнаваем в каждом 
советском гражданине.Но какими могли и должны были стать новые казахи? Cогласно положениям, 
разработанным последователями культурной поэтики, все литературные тексты по сути есть 
социальные документы, которые отражают и соответствуют исторической ситуации, и являются 
сложным переплетением дискурсов эпохи. Вследствие этого, текст становится полем битвы между 
конкурирующими идеями автора, социальными силами в обществе, установлениями разного рода, 
институтами и социальными практиками, и автор, используя их, ведет переговорный процесс с 
читателем, стремясь достичь своей поставленной цели – убедить в своей правоте, и утвердить свою 
эпистему.  

Но насколько Другие цивилизационные и культурные модели могли подходить под казахский 
скелет, что необходимо было урезать у казахов, чтобы подогнать под стандартную модель? Писатели 
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и интеллектуалы находились в поиске этой модели, своего рода гибрида старого и силуэта нового. 
Майлин принял революцию и большевисткую трансформацию общества, и верил в социалистический 
эксперимент. Основная тема его произведений - советские преобразования в казахском ауле с 1917 
года на взгляд неравнодушного наблюдателя. Возможно ли было создать новое общество в рамках 
казахского аула и провести эффективные реформы? Сам Майлин добился многого по меркам того 
времени и стартовым позициям своей семьи - сирота, беден, без помощи родственников стал одним из 
известных журналистов, поэтом и писателем. Он поднялся до уровня общения с теми, кто творил 
новый мир и сам принимал в этом активное участие. Мобильность в коротком временном интервале 
впечатляла самого Майлина, он стал коммунистом, из простого учителя поднялся до именитого 
писателя. Но он не оторвался от породившего его социального мира, всей своей душой он был в ауле 
с его обитателями. Что помогает ему выстоять, в чем это это заключено, каковы внешние или 
внутренние источники и что их питает? Период после 1916 г. в казахской истории это череда 
политических и социально-гуманитарных катастроф, через которые прошло несколько поколений 
казахов и народов, живших на территории советского Казахстана. Состояние казахского социума, как 
и всего советского общества, это аномия, когда старые нормы отвергнуты и запрещены, а новые еще 
не выработаны. Принятие советской власти образованными казахами объясняется тем, что они увидели 
в ней одну из возможностей решения вековых проблем, с которыми сталкивался казахский социум для 
определения политического будущего. С точки зрения постколониального дискурса интересно понять, 
по каким линиям предполагалось конструировать нового советского казаха - переделывать его из 
аульного казаха или взять за основу городского жителя. Но городских казахов еще предстояло 
сформировать, или подогнать аульных и городских казахов под некий искусственный абстрактный 
образ, созданный из тех или иных черт Других. Необходимо было показать какие ментальные сдвиги 
происходили на коллективном и индивидуальном уровне в казахском ауле, а ввиду поголовной 
неграмотности казахского аула чтения литературы и газет были коллективными. И слова и идеи 
должны были быть доступны и понятны всем- от грамотных интерпретаторов посланий власти до 
неграмотных. 

 
Использованная литература: 
1. Бейсқұлов Т. Бес томдық жинағы. Бейімбет тану белестері: зерттеу мақалалар, монографиялар. Алматы: «Тоғанай 

Т» баспасы. 2008 ж. 
2. Майлин Б. Таңдамалы шығармалар. Алматы: Көркем әдебиет баспасы. 1958 ж. 
 
 

Рысгуль ОСПАНОВА,  
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент  

 Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА  
ҚАРҚЫНДЫ ДАМУ КЕПІЛІ 

 
2017 жылдың 12 сәуір айында Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 

жарық көрді. Қазақстан халқы аталған мақаладағы Елбасы идеясы мен алға қойған мақсаттарын, бағыт-
бағдарын жаңашылдық жаршысы ретінде қабылдап, алға асқарлы мақсаттар қоя бастады. Ел 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы бірнеше 
бөлімдерді қамтиды. Кіріспе бөлімде еліміздің жаңа тарихи кезеңге аяқ басқандығын және 
Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялады. Осы негізде саяси реформа мен 
экономикалық жаңғыруды қолға алу ісіне тоқталды. Мемлекет мақсатының айқындығын және әлемдік 
даму деңгейіндегі 30 елдің қатарына қосылу мәселесін баса айтты. Мұндай деңгейге жету үшін үздіксіз 
даму қажет екендігін жас ұрпаққа жеткізді. Рухани жаңғыруға жол тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
салынғандығына баса назар аударта отырып: «Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше ауқымды 
іс атқардық. 2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер мен нысандарды жаңғырттық. 2013 жылы «Халық – тарих толқынында» бағдарламасы 
арқылы әлемнің ең белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелі түрде жинап, 
зерттедік» [1] – дей келе, Елбасы осы тұғыр аясында келелі рухани жаңғыруға қол жеткізу мәселесінің 
бірнеше бағдарын тараушаларда ұсынды.  

Ұлт болып тұтастықтаболашаққа қадам басудағы рухани қазынаның орнын Елбасы айқындап 
берді. Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» Мақаласында жалпы болашақтағы еліміздің 
рухани бағдарын жоспарлы екі үлкен бағытпен қарастырған. Бірінші тарау «ХХІ ғасырдағы ұлттық 
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сана туралы» деп аталады. Онда «...Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн 
санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүние танымымызға әбден сіңіп қалған 
таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін 
емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің 
жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек», – деген ұлағатты ұстанымды алға қойған. 

Елбасы заман сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғыртудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра білу қажеттігін және жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 
алмаса, ол адасуға бастайтындығын насихаттаған. Н.Ә. Назарбаев тұтас қоғамның және әрбір 
қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өтті. Атап айтсақ бірінші бағыт 
«Бәсекеге қабілеттілік». Елбасы «Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық 
нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдық 
өнім ғана емес, сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары болуы 
мүмкін. Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекеге 
қабілетімен айқындалады» деп атап өте келе, әрбір қазақстандық, сол арқылы ХХІ ғасырға лайықты 
қасиеттерге ие болуы керектігін және ол үшін компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени 
ашықтық сияқты факторлар тұтас ұлттың алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттар екендігін алға 
қойды. Осы орайда «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конфессияаралық 
келісім» сияқты бағдарламалар қабылданды. Бұл бағдарламалар ұлтымызды рухани жаңғыртуға 
бастама екендігін атап өтті. Екінші бағыт «Прагматизм» деп аталады. Елбасы «Прагматизм – өзіңнің 
ұлттық және жеке байлығыңды нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес болашағыңды 
жоспарлай алу, ысырапшылдық пен астамшылдыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу деген 
сөз. Қазіргі қоғамда шынайы мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-салтанат емес. Керісінше, ұстамдылық, 
қанағатшылдық пен қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайдалану көргенділікті көрсетеді» деп 
анықтама берген. Осы ұстанымды бастама ретінде алып, халқымыз ғасырлар бойы туған жердің 
табиғатын көздің қарашығындай сақтап, оның байлығын үнемді әрі орынды жұмсайтын теңдесі жоқ 
экологиялық өмір салтын ұстанып келгендігін жастарға өнеге ретінде жеткізу ұрпақ алдындағы 
орындалуы тиісіс шаралар деп түйіндеген. Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, салауатты өмір салтын 
ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда әр нәрсені ұтымды пайдалану 
– мінез-құлықтың прагматизміне қол жеткізуді негіздейді. Реализм мен прагматизм он жылдықтардың 
ұраны болуы шарт деген. Батыста, ірі державаларда болып жатқан сайлау науқандары тіпті дамыған 
елдерде де жұртшылықтың бос демагогия мен популизмге қарсы иммунитетінің жоқтығын, өтірік – 
қаңбақ, шын – салмақ екенін түсіне бермейтінін паш етті. Әлемде шын жүйріктердің емес, «тіл 
жүйріктердің» заманы туған ба дерсіз. Бұл халықаралық қоғамдастық кезігіп отырған кезекті «сын-
қатер» болса керек. «Ұлт немесе жеке адам нақты бір межеге бет түзеп, соған мақсатты түрде 
ұмтылмаса, ертең іске аспақ түгілі, елді құрдымға бастайтын популистік идеологиялар пайда болады» 
деген Н.Назарбаев алдағы он жылдықтардың ұранына «реализм мен прагматизмді» ұсынады. Біз – 
бабалар батасы дарыған, ата аманатын аялаған елміз. Сондықтан Елбасы Тәуелсіздік жылдары 
қоғамды бос демагогия дертінен арылтуға күш салды. Оның орнына елді өркендетер түбегейлі 
жаңаруларға жұмылдырды. Білім биігіне, ғибратты ғылымға, өнімді еңбекке бағдарлады. Бұл – 
қалыпты өмірді қауіпті өмірге айналдырмаудың және нақты жаңғырудың қамы. Біз тек ұлтымыздың 
бойындағы жақсы қасиеттерді дамытсақ, озық білім мен үздік жаңалықтарды дарытсақ, жымиып күліп, 
жылмаң сөйлеп, жыландай жылжыған жат идеологияларға лайықты тойтарыс берсек, жерұйықтай 
мемлекетке айналамыз. Үшінші бағыт «Ұлттық бірегейлікті сақтау» деп аталады. Қазақстан тарихы – 
бұл рухани дамудың, күрес пен табандылықтың және жасампаздықтың жылнамасы. Мемлекеттік 
тәуелсіздікке қол жеткізу Қазақстанның сан ғасырлық тарихының дәуірлік оқиғасы болды. Осы 
құндылық негізінде ұлттық бірегейлікті сақтауды алға кою мемлекет үшін маңызды. Елбасы 
біріншіден, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін кеңейтуді басты назарға ұстай отырып, ұлттық болмыстың 
өзегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын өзгерту көзделуде. Қазақ елі қазір өркениетті 
елдермен иық теңестіруге, дамудың жаңа сатысына көтерілуге талпынуда. Дегенмен, жаһандық 
өзгерістерге сай болу үшін алдымен ұлттық ерекшелігімізді сақтай білуіміз керек. Шын мәнінде, көз 
ілеспес шапшаңдықпен дамып, рухани жағынан серпілуіміз, жаңғыруымыз қажет. Бұл арада рухани 
жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық кодымызды сақтау екенін әрдайым есте ұстап, әлемдік 
өзгерістерге сай жаңаша ойлау жүйесін қалыптастырғанымыз абзал. Ұлттық кодты сақтау дегеніміз – 
ұлттық болмысымызды нығайтып, оны ұрпақтан-ұрпаққа мұра ету деген сөз [2]. Ұлттық болмыстың 
өзі біздің ежелден келе жатқан қазақи салт-дәстүрлерімізден, мәдениетімізден, барлық рухани 
құндылықтарымыздан бастау алады десек, мына өзгермелі дүниеде сол құндылықтарымызды заманға 
сай одан әрі байытып, дамытып, оны бүгінгі ұрпақтың санасы мен тұрмысына сіңіру арқылы жаңа 
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ғасырдың жаңа ұрпағын қалыптастыру деген сөз. Елбасы рухани жаңғыруымыздың басты құндылығы 
ретінде бәсекеге қабілеттілікті ұсынды. Бүгінгі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекеге 
қабілеттілігін арттырса ғана табысқа жетуге мүмкіндік алатынына ұлт Көшбасшысы ерекше назар 
аударып отырғаны бекер емес. Өйткені әлемдік бәсекеге қабілеттілік ұлтымыздың экономикада ғана 
емес, рухани әлемде де озық болуын қажет етері сөзсіз. Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетін сақтай 
отырып, келешек дамуға қол жеткізу назарда болуы керек. Ұлы Абайдың даналығы, Әуезовтің 
ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен 
бабалар үні – бұлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана деп бағалаған Елбасы жас 
ұрпақтыбаянды бірегейлікке шақырды. Елбасы осындай басымдықтарды негіздей отырып, бұл 
тақырып бойынша екі жолды негіздеді. «Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 
ешқандай жаңғыру болмайды. 

Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас 
тарту керек». «Білімнің салтанат құруы» атты бағытта тәуелсіздік тұсындағы Қазақтандағы 
біліммәселесін талқылай келе білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда бар 
қасиет деп түйіндеді. Тек жоғары білімді және рухани бай халық қана сыртқы әсерлерді дұрыс 
қабылдап, оған жауап бере алады. Сондықтанда мақала қоғамдық-саяси және мәдени-ағартушылық 
жобалар ретінде бірқатар шаралардан тұратыны өте маңызды. Ұлт көшбасшысы атап көрсеткен бұл 
шаралар еліміздің дамуының жаңа деңгейіне көтерілуіне өз септігін тигізетініне сенімдімін. 

Бесінші бағыт «Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы» атты бағыт. Дамудың 
эволюциялық дамуынажол салу табысты қоғам кепілі екендігіне назар аудара отырып, күнде көріп 
жүрген қазіргі құбылыстардан ой түйіп, болашаққа бағдаржасаудың маңыздылығын саралады. 
Алтыншы бағыт «Сананың ашықтығы» жер жүзіндегі миллиардтан астам адам өзінің туған тілімен 
қатар, кәсіби байланыс құралы ретінде жапатармағай оқып жатқан ағылшын тілін біздің де жаппай 
және жедел үйренуіміз керектігін атап өтті. Мақаланың басты бағыты «Таяу жылдардағы міндеттер» 
болып табылды. Ең алдымен Елбасы қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын 
бастауды айта келе: «Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің 
ерекшеліктеріне байланысты. Мектеп қабырғасында балаларымыз ағылшын тілін оқып, латын 
әріптерін онсыз да үйреніп жатыр. Сондықтан, жас буын үшін ешқандай қиындық, кедергілер болмақ 
емес. 2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың көмегімен, барша қоғам өкілдерімен ақылдаса отырып, 
қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау керек.  

2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектептерге арналған 
оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет. Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар 
жүргізілуге тиіс. Жаңа әліпбиге бейімделу кезеңінде белгілі бір уақыт кириллица алфавиті де 
қолданыла тұрады. Аталған мақаласында Елбасы Үкіметке нақты тапсырма бере отырып, қай уақытта, 
қалай латын қарпіне өтетінімізді айтып отыр. Яғни 2025 жылға қарай іс-қағаздары, мерзімді баспасөз, 
оқулықтар, бәрі де латын әліпбиімен басылады деген сөз. Бұл қоғамдық ғылымдар үшін міндеттелетін 
үлкен шара болары анық. Әсіресе, Тіл білімі институтына үлкен жауапкершілік артып отыр. Әрине, 
бұған үлкен дайындық керек. Мақалада айтылған ойлардың тереңдігінен Елбасының тарихты терең 
білетіндігі, сонау түркі халқының көне жазуынан бастап барлығын ой елегінен өткізе айтқанын байқау 
қиын емес. Халқымыз небір аласапыран замандарда көп қиындық көрді. Араб жазуынан латынға, 
латыннан кириллицаға көшіп жүре тұра халқымыз білімге ұмтылысының арқасында ешбір халықтан 
қалыс қалған жоқ. Бұл біздің жоғары мәдениеттілігімізді аңғартса керек. Бүгін міне, тәуелсіз елде 
есімізді жинап, өз жазуымызды қалыптастыруымыздың сәті келген сияқты. Себебі, оң мен солымызды 
әбден танып, өткеннің кемшіліктері мен жетістіктерін бойымызға сіңіріп нақты шешім жасайтын 
дәуірге жеттік. Сондықтан бұл – Елбасының сарабдал саясатының аясында жасалған үлкен қадам. 
Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі «100 
жаңа оқулық» жобасын қолға аламыз» [3] деп осы мәселе басымдығын айтты. Сондай-ақ патриотизмді 
дамыту мақсатында «Туған жер» бағдарламасы жалпыұлттық патриотизмнің нағыз өзегіне айналу 
керектігін атады. Қазақ елінің әр өңіріндегі сайы мен қыры, тауы мен жотасы, даласы мен қаласы терең 
тарихтан сыр шертеді. Ал, ел жастары олардың әрбірінен хабардар болуы тиіс. Себебі, өз тарихына 
терең бойлай алған ұрпақ қана Отанына адал, жауапкершілігі жоғары азамат болып өседі. Сондықтан, 
қазір ғалымдардың алдына зерттеу-зерделеу тұрғысында үлкен мақсат-міндеттер қойылып отыр [4]. 

ХХІ ғасырдың жаһандық картасында ешкімге ұқсамайтын, дербес орны бар ұлт боламыз десек, 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасын іске асыруға тиіспіз деген ұсынысты да 
білдірді. 
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«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр 
өңірінде тұратын түрлі жастағы, сан алуан этнос өкілдерінің тарихынан сыр шертетіндігін айтты. 
Жобада адамдардың нақты тағдырлары мен өмірбаяндары арқылы, бүгінгі заманауи Қазақстанның 
келбетінің көрініс табуы негізделген. Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып, сананы 
жаңғырту және білімділікке ұмтылу Елбасы мақаласының өн бойына алтын арқау болып өрілген. 
Тәуелсіздіктің нығаюы, дамыған елге айналуымыз үшін қазақстандықтар алға батыл қадам басып, 
жоғары технологияларды меңгеруі, озық стратегиялармен жарақтануы, халықаралық коммерциялық 
һәм концептуалды жобаларды ілгерілетуі маңызды. Бұл – Қазақстан көшбасшысы айтқан «бәсекеге 
қабілеттіліктің» бір шарты. 
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Қазақ ұлттық хореография академиясы 
 

МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ БАЗАЛЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРІ 
 

Отандық және шетелдік мамандардың тұрақты көзқарасы бойынша, адам психикасына 
манипулятивті әсер ету екі дербес кезең арқылы жүзеге асырылатынын айтады, бір-бірін толықтырушы 
немесе ауыстырушы. Бұл сендіруші әсер етудегі жалпы заңдылықпен шарттасады. Осының негізінде 
ең алдымен, манипулятивті стратегия мен тәсілдер негізделеді және оларға әсер ету үрдісі кезінде екі 
негізгі кезең – даярлау және негізгі қолдану сәйкес болып табылады. Қазіргі кезде қоғамдағы 
мәдениетаралық қарым-қатынас маңыздылығы этникалық белгілері бойынша даулы жағдайлар санын 
көбейту, әлеуметтік көші-қон өсуімен мәдениетаралық өзара іс-қимыл ескі стереотиптерді жеңу 
процесінде артады. Жаһандық әлемде жеке тұлғаның табысты әлеуметтену үшін кросс-мәдени қарым-
қатынас қажеттілігі түрлі мәдениеттер «әлеуметтік байланыс арасында осы процесті түсіну өзекті 
болып табылады. Мәдениетаралық коммуникация рөлінің маңыздылығы: білім беру, әлеуметтік және 
мәдени қауымдастықтар халықтары арасындағы толерантты қарым-қатынастардың қалыптасуы кросс-
мәдени қарым-қатынас әрекетінде артады. Адам өмір сүру үшін жаһандық және жергілікті әлеуметтік-
мәдени қайшылықтарды біліп, оның барлық бірнеше аспектілерінде мәдениетаралық қарым-қатынас 
заңдары мен принциптерін (ережелерін), әсіресе қажетті білімді қолдану болып табылады. Бұл 
мәселені жан-жақты шешу үшін, білімнің әртүрлі салалары тұрғысынан оның ең маңызды 
сипаттамаларын анықтау қажет. Көптеген әлеуметтік-мәдени қақтығыстар теориялық зерттеулер мен 
практикалық ұсынымдар түріндеталап етілді. Мәдени «антропология, этнография, әлеуметтік 
психология, мәдениеттану, әлеуметтік лингвистика әлеуметтік қарым-қатынастың ажырамас бөлігі 
ретінде мәдениетаралық қарым-қатынас пәнаралық сипатын түсіндіреді. Мәдени антропология жайлы 
американдық Р.Линтон, Р.Редфилд жәнеМ.Херсковиц феноменін түсіндіріп, аккультурации 
мәселелерді қарастырады. Осыдан алғаш рет теориялық және практикалық зерттеулер мен 
тұжырымдар синтезіретіндекросс-мәдени қарым-қатынас мәселелерін зеттейді [1, 36]. Адам, табиғат, 
уақыт, қызмет – ғылыми-зерттеу болашағы, адами болмыстың негізгі ұғымдары бағалау контексінде 
мәдени айырмашылықтарды байланыстырады. Вербальды емес мінез-құлық және мәдениетаралық 
қарым-қатынас жөніндегі әріптестерінің өз түсіндіру мәселелері айырмашылықтар Р.Портер және 
С.Самовара ұсынады. ХХ ғасырдың 60-70-шы жылдары, әртүрлі әлеуметтік-мәдени ортаға бейімделу 
проблемасы туралы Карл Оберг зерттеулері «Мәдени соққы»деген түсінікті бірінші орынға шығарды. 
Р.Уивер қабылдау бейсаналық және саналы деңгейдегі өзгеріс ретінде әлеуметтік-психологиялық 
процестер тұрғысынан бұл мәселені зерттеді. Мәдениеттер типологиясы туралы теориялық зерттеулер 
Э.Хорлом және М.Беннетт жүргізді. Мәдениетаралық коммуникация тұрғысынан Хофштеде жасаған 
мәдени модельдер құру туралы алғашқы социологиялық зерттеулер жасалды. Мәдениетаралық қарым-
қатынас АҚШ пен Батыс Еуропа университеттеріндеде оқытылады. Әсіресе кросс-мәдени зерттеулер 
проблемаларына ерекше назар аударылады [2, 24]. 
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Соңғы уақытта, мәдениетаралық коммуникация бойынша практикалық ұсынымдар зерттеу және 
дамытуды зерттеулердің саны өсуде. Осы зерттеулер Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, И.Д.Пассов, 
С.Г.Тер-Минасова, И.П.Халеева еңбектерінде қарастырылады. Тіл қоғамдық қатынастың негізі ретінде 
болып, әртүрлі қоғамдық топтар мен әртүрлі мәдениет иелерінің арасындағы жұмыс пен қатынасты 
қадағалайтын күрделі семиотикалық жүйе болып табылады. Бұл қарым қатынас бейнесін, ақпарат 
мазмұнымен қатынас қорытындысын, қатынас иелерінің мінездемесін бейнелейтін тілдің әлеуметтік 
бейне нұсқаларын реттейді. Тілдің көмегімен туған кездегі және қоғамдағы қатынасты жүзеге асыру 
адамға ғана берілген қабілет болып табылады [3, 72]. 

Мәдениетаралық қарым қатынастың базалық концептілері: оппозиция «өзім-бөтен», «кикілжің», 
«қалып», «төзімділік» деген терминдер әлеуметтік ортада жаңа мағынада айтылады. Позиция «өзім-
бөтен» сөзі қоғамдық ортада «кикілжің»секілді көрінеді, ал «төзімділік» қоғамдық ортада өз іс әрекет 
қылығына сенімділік қалыптасқан. Көпшіліктөзімділікті адамаралық, топаралық, үлкен әлеуметаралық 
моральдік сапа ретінде қабылдайды. Мәдениетаралық стереотипәрбір адамның санасындағықарым 
қатынас ережелері мен нормаларынан құралған. Коммуникативтік мінез-құлық өзгере алатын, 
жоғалып кететін, басқаша алмасатын стереотиптің аясында қалыптасады. Ұлттық стереотип сол 
ұлттыңәлеуметтік мәдениетіне, саясатына, тарихына байланысты қалыптасқан. Ол көпұлттың әлемде 
дамуына мүмкіндік береді. Мәдениетаралық коммуникация әр тілді, әртүрлі мәдениетті адамдарды 
байланыстырады. Барлық коммуникацияның түп негізі әртүрлі қоғам иелерінің бір - бірімен түсіністік, 
қалыпты қарым-қатынасынан жинақталады. Қазіргі жаһандану дәуірінде даму үшін ел арасында 
тараған кикілжіңдер, кез келген зұлымдық пен террористік жағдайлардан қорғану үшін 
мәдениетаралық коммуникациядан бас тартпай керісінше дамыту керек. Дискурстың мәдениетаралық 
коммуникациясы «өзім-өзге», «төзімділік», «кикілжің», «стереотип» сөздерімен сәйкес келеді. 
Мәдениетаралық коммуникацияәрбір тұлғаның, топтың, мемлекеттің, өркениеттің 
қайталанбастығымен орындалады. Тілдіккелісімді қатынас қазіргі кездегі ауқымды даму кезеңінде, 
мемлекеттің пайда болуы мен жойылуынаүлкен әсер етеді. Қабылдау процесінің механизмі және негізі 
болады. Конфликтілердің пайда болуы түрлі себептерге байланысты болады. Олардың барлығы 
психологиялық қабылдау процесімен және мәдениаралық компетенцияның қалытасуына тығыз 
байланысты болады. Адамның ортаны қабылдауы көптеген факторлармен реттелінеді: тәрбие, 
әлеуметтік ортамен, білімділігі, мінезі мен тәжірибесі. Әдетте, қабылдау түрлерін келесідей 
ажыратады-күнделікті, саналы, сезімдік қабылдау. Коммуникация процесі адамда алғаш қабылдаудан 
басталады. Сонымен қоса назарға оның дауысы, іс-әрекет қимылдары да түседі. Осындай қарапайым 
белгілерін анықтау арқылы біз адамның ішкі жан дүниесі мен тұлғалық ерекшеліктері жайлы мағлұмат 
алып, әрекеттерінің логикасын анықтауға мүмкіндік аламыз. Барлық ортадан келетін мәліметтер сезім 
мүшелеріміз арқылы миға беріледі. Ол бірізділік эмоция мен тәжірибе негізінде интерпретацияланады. 
Алынған ақпаратты адам өзінің ынғайына алып, класстарға, түрлерге, бөлімдерге бөліп топтайды. Бұл 
процесс категоризациялау деп аталады. Осы процесс көмегімен ол үнемі өсіп отыратын мәлімет 
көлемін бақылап отырады. Сонымен бірге бұл процесс жиналған ақпараттар негізінде болашаққа 
қандай да бір болжам құруға мүмкіндік береді. Аталған класстар мен бөлімдер арасында қандай да бір 
байланыс орнатылып, олар салыстырылады Егер адамда категоризациялау процессі болмаса ол 
қобалжып, қиындықтар сезінеді. Әдетте, адамның қабылдауына әсер ететін келесі факторларды бөліп 
көрсетеді: алғашқы ой факторы, «жоғары дәрежелік» факторы, қызығушылық факоры, бізге деген 
қарым-қатынас факторы. Адаптация – күрделі процесс. Индивидтің әлеуметтік ортаның шарттарына 
бейімделуінен тұрады. Жаңа әрекеттерге араласудың динамикасы стресстік адаптациялық өсу 
динамикасы деп аталады. Үздік адаптация үшін бірнеше жағдай керек. Олар жаңа қоршаған ортамен 
байланыс орнатады. Шет тілін білу, жағымды мотивация, барлық мерекелерге қатысу, көптеген 
ақпараттардан хабардар болу керек. Адами байланыс өз мәні бойынша жетілмеген болып саналады. 
Барлық актілердің нақты мақсаты болмағандықтан, өзара түсінісушілікке жету аса маңызды емес. 
Мақсаты- қатысушыларына түсінікті үйлестіру жетістігі. Бұл орайда, нақты контексте 
түсініктемелермен басқару мен жекелей түсіндіру түрлері болып табылады. Риторикалық теория 
индивидуалды айырмашылықтарды сараптаумен қатар, үлкен топтардың қасиеттерін сараптауға 
мүмкіндікбереді. Теорияның бір бөлігі ретінде, астар сана адаптациясының хабарламалары 
қарастырылады. Коммуникация мәселелері коммуникативистика ғылым саласы шеңберінде 
оқытылады. Заманауи коммуникативистиканың негізгі бөлімдері: тұлға психологиясы, тұлғаралық 
қарым-қатынас, топтық динамика, көпшілік алдында сөйлеу өнері, бұқаралық коммуникация, іскерлік 
қарым-қатынас, ұйымдастыру менеджменті, мәдениаралық коммуникация. Мәдениаралық 
коммуникацияның ағымдағы күйіне элективтілік, үйлесімсіздік, зерттеудің жалпы әдістемелік 
негіздемесінің болмауы тән [4,40]. 
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 Коммуникация (лат. communicatio от communicare – тұтас қылу, байланыстыру, байланыс 
формасы) көптеген ғылым зерттеу объектісі болып табылады: семиотика, әлеуметтану, этнология, 
психология, риторика және кибернетика, информатика және басқа да ғылыми пәндердің зерттеу 
обьектісі болып табылады. Қазіргі кезде бұл ұғым екі мағынада қолданылады: бір жер мен екінші 
жердің байланысы (мысалы,транспорттық коммуникация, жер асты коммуникация); қарым-қатынас, 
ақпаратты адам арқылы тарату (топ) тұлғаға (топқа). «Коммуникация» термині ғылыми әдебиттерде 
жақында ғана пайда болды және ХХ ғасырдың бірнеше онжылдықтарында әлеуметтік және 
гуманитарлық білімде айтарлықтай маңызды орынға ие болды. Бұл оның ерекше сыйымдылығын, сөзді 
әртүрлі мағыналармен толтыруға және оны басқа да ақпараттық мақсатта қолдануға болатындығын 
анықтады. Бұл оның салдарынан арнайы қуаты, мағыналы сөз түрлі толтыруға мүмкіндік беретін, 
әртүрлі білім беру мақсатында оны пайдалануға этнографиялық ұлтаралық қатынас зерттейді, 
психологияда бұл тұлғааралық қарым-қатынасқа сәйкес келеді ең көп таралған мәні кез-келген 
объектіні қарым-қатынасқа қатысты. Осылайша, біз ауызша және жазбаша, баспа және электронды, 
ауызша және ауызша емес қарым-қатынасты ажырата аламыз. Олар жергілікті мәдени (этникалық 
мәдениет) және жаһандық (халықаралық, мәдени байланыс) кеңістіктік және уақытша аспектілерін 
көруге болады. Қажетті қоммуникация жағдайларын айтып өтсек. Олардың біріншісі – 
қатысушылардың ортақ нормалары, ал екіншісі- коммуникативтік құзыреттілік. Енді байланыс 
процестерді зерттеу проблемасы адамзат үшін ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 
Анықтамалар, деректер коммуникативтік процесс, өте көп. Бұл құбылысты жақсы түсіну үшін 
модельдеу әдісін пайдалана бастады. Коммуникация моделі құрылтай элементтері және байланыс 
процесі тізбектің функционалдық сипаттамаларын жаңғыртады. Құндылықтар адам санасында әртүрлі 
құбылыстарды салыстыру арқылы пайда болады. Барлық адамдар үшін маңызды екенін санамағанда, 
құндылық адам және қоғам үшін маңыздылығы субъективті мазмұнмен толықтырылады. Осы себепке 
байланысты ғылым мәдени құндылықты екі топқа жүйелендіріп қарастырды: жинақтау; өз-өзін 
ақтайтын және тәжірбиеде ынтымақтастықтың арқасында өзінің қажет екендігін дәлелдеу (әдеттер, 
мінез-құлық және сананың заңдылығы, бағалау, пікір қосу, интерпретация және т.б.) қоғамның алға 
жылжуына және адамдар арасындағы түсіністіктің жоғарлауы және т.б. Бағалау мінездемесі мен 
мазмұны бойынша да топқа бөлуге болады. Олар әмбебап деген атауға ие болған. Адамның қоғамдағы 
өмірі тіршілікте едәуір бөлігін құрайтын әрқашанда бағынуға тура келетін ережелерден тұрады. 
Адамдардың тілдік қарым-қатынасқа түсуі әртүрлі мәдени нормамен анықталаған нақты ережелерден 
тұрады. Адамдарды қабылдау қалыптасқан таптаурындарды бірін-бірі призмасы арқылы жүзеге 
асырылады. Басқа халықтардың өкілдерімен кездесе мен да ылдарды қабылдауға бейім адамдар әдетте 
олардың мінез-құлқына, табиғи өз мәдениетінің тұрғысынан да бар. Осы тектес межкультурных немесе 
контактілер неғұрлым типтік белгілері, халықтың және сол немесе өзге немесе мәдениет тән 
ыдыстардың нәтижесінде этносаралық қарай әртүрлі топтарына (санаттар) өкілдері өздеріне тән 
белгілері мен қасиеттерін осы деректер болып бөлінеді. Солай ма, қандай да бір халықтың немесе оның 
мәдениет тән әдеттегі туралы ұсыныс білдіретін біртіндеп жинақталған этномәдени стереотиптер 
қалыптасады. 

Елбасы мен ел сенімін абыроймен арқалауға бел буған жас ұрпақ бойынан ел ісінен тыс қалмау 
сезімі анық байқалады. Бұл қазақ жастарының ұлттық рухының өскендігін, санасының есейгендігін, 
саяси мәдениетінің артқандығын байқатса керек. Әлбетте, әрбір жаңа ұрпақ өмірге өзімен бірге жаңа 
леп, жаңа серпіліс әкеледі. Қазақстан – әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономикасы бар егеменді 
мемлекет. Қазіргі мемлекетіміздің қалыптасуының экономикалық қиындықтары аз болған жоқ, алайда 
егемен ел болу үшін басты мақсаттар қатарынан саяси-рухани мәселелерді де көре аламыз. Олардың 
ішінде даралап айтып кетер бір саласы жастардың мәдениетаралық қарым қатынас бағдарларының 
қалыптасуына базалық концептілері: оппозиция «өзім-бөтен», «кикілжің», «қалып», «төзімділік» 
концептілерінің маңызы зор екені даусыз. 
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тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 
 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ – БІРЛІККЕ БАСТАР ЖОЛ 
 
Мәңгілік ел – бұл сөздің астарында қаншама ұғым, қаншама мән-мағына жатқандығы барша жұртқа 

аян. Мәңгілік ұғымы – дүниенің, болмыстың, материяның шексіз өмір сүруін білдіреді. Ал «Мәңгілік 
ел» идеясы – Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдаған арнайы үндеуі, 
болашаққа апарар бірден-бір нұрлы жол, келешектің айқын бағдары мен мақсаты. Алтайдан Атырауға 
дейін созылып жатқан ұлан-ғайыр атырапты мекен етіп келе жатқан қазақ жұрты – қазірде Азияның 
жүрегінен ойып тұрып орын алып, бүкіл әлемді мойындатып, ең дамыған мемлекеттер қатарына қарай 
ұмтылуда. Сарыарқаның төсінен теуіп тұрып орын алған Астанамыз да өсіп-өркендеп, қанат жаю 
үстінде. 

Мәңгілік ел идеясының логотипі мынадай болып жасалған: 

 
1-сурет 

 
Логотипке негіз болған бірінші нәрсе – шаңырақ. Оның кескінін Елтаңбадан таба аламыз. Шаңырақ 

– аспан белгісі, отбасы, ошақ қасындағы туған аспанның кішкентай бөлігі. Біздің аспанымыз – біреу, 
ортақ үйіміз Қазақстан – біреу, ортақ ұлттық идеямыз – 2050 стратегиясы – біреу. Шаңырақ сөзінің 
түбірі «шаң» – «күн» сөзінен шыққан. Сондықтан бұл сөзді бір аспан мен күн астында бейбітшілікпен 
және келісіммен өмір сүріп жатқан қазақстандықтар бірлік белгісі деп қабылдайды. «Қазақстан – 2050» 
стратегиясының жаңа логотипінде қазақ киіз үйінің жеңіл де нық негізі саналатын керегені де көруге 
болады.  

Үйдің негізі кереге болса, бізді біріктіретін негіз – стратегия. Сондай-ақ бір-бірімен қабаттаса 
келген сызықтардан біз байланыстардың беріктігін, мызғымас достықты және түсіністікті көре аламыз. 
Ол ағалар мен әпкелердің, әкелер мен балалардың, еліміздегі барлық адамдардың қол алысуын білдіріп 
тұр. Сондықтан біріге, бірлесе отырып, қазақстандықтар алға қойылған мақсаттарды орындай алады 
және елді даму мен дәулеттіліктің жаңа деңгейіне шығара алады [1].  

Біздің көзқарасымыз бойынша, сонау түркі бабаларымыздан бастау алған тарихымызда, Мөде, 
Білге, Бумын секілді қағандарымыздың, одан бері Жәнібек, Керей, Қасым, Жәңгір, Тәуке атты ұлы 
хандарымыздың жолында еліміздің тізгінін ұстап келе жатқан – ол біздің Елбасымыз. Ұлы 
көшбасшымыздың Қазақстан халқына арналған «Қазақстан – 2050» стратегиясы: бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты жолдауында. Сондай-ақ «Келешекке апарар 100 нақты қадамды» атап көрсеткен 
болатын. Бұл жолдауда Мәңгілік елдің түп негізі, іргетасы қаланғандығы жайлы айтылды. Енді оны 
ары қарай дамыту – біздің, яғни жас ұрпақтың қолында екені белгілі. «Мәңгілік ел» идеясына қатысты, 
біздің ойымызша, жеті негізгі мақсат бар. Олардың тізбегі мынадай: 

Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігімізді, бостандығымыз бен еркіндігімізді 
жоғалтып алмау – біздің ең алғашқы биік мақсатымыз деп ойлаймыз. Осы жолда бар күш-жігерімізді 
жұмсап, аянып қалмауымыз керек.  
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Екінші мақсат – тәуелсіздігімізді сақтай отырып, даму дәрежемізді қарқындату болмақ. Ол үшін 
жаңа серпіліс, жаңа толқын, тың бастамалар, айқын бағдарламалар керек. Бұл нәрселердің барлығының 
түп негізі – білім шырағы болып табылады. Адамзат баласында шыр етіп дүниеге келген сәтінен 
бастап, дүниені танып-білу процесі жүреді және бұл процесс өмірінің соңына дейін жалғаса бермек. 
Сондықтан, біз көбірек білген сайын, дүниетанымымыз кеңейіп, ғылыми ойлау қабілетіміз дамып, 
ойымызда жаңа идеялар мен бастамалар туындайды. Яғни, білім берудің сапасын күшейтуіміз керек. 
Ол үшін барынша білімді де, білікті мамандар даярлау қажет және де мемлекет тарапынан қатаң 
қадағалаулар жүргізілуі қажет (себебі, өзіміз білеміз Қазақстан Республикасындағы сыбайлас 
жемқорлық пен парақорлықтың бірден-бір ауқымды түрде етек алған саласы – білім беру саласы болып 
табылады.) Мемлекет тарапынан оқытушыларды, шет елдерде оқытуға, яғни тәжірбе алмастыруға 
жіберуге арналған жаңа бағдарламалар неғұрлым тереңдетіліп, іске асырылса, нұр үстіне нұр болатын 
еді. Яғни бұл, қазақстандық оқытушы басқа мемлекетке барып, өз білімін шыңдап, оқыту процесін 
жүзеге асыруға барынша тиімді әдістермен танысып, ол әдістерді Қазақстанда насихаттау болмақ. 
Сонымен қатар, басшылық тарапынан ынталандырулар, оқытушылардың таным көзқарастарын 
кеңейтетін іс-шаралар жүзеге асырылса, жақсы нәтиже болатын еді. Тағы бір айта кететін жайт, қазіргі 
таңда Қазақстан ЖОО-дарында қолданылып жүрген «Кредиттік жүйені» тиімсіз жүйе деп санаймын. 
Студенттер оқудан гөрі, оған төлейтін ақшаны көбірек ойлайды. Себебі, жүйе бойынша үлгерімі 
төмендеген немесе емтиханнан өте алмаған студенттер осы пәннің оқу ақшасын қайта төлеп барып 
қана сынақтан өте алады. Оған қарағанда, Кеңес дәуірінде қолданылған жүйе тиімдірек секілді. Себебі, 
таза, нақты кемелденген білім қалыптасып, білікті маман даярланады.  

Үшінші мақсат – дамушы елдердің қатарынан асып дамыған елдердің қатарынан көріну. Бұл 
жердегі ойымыз, қысқа мерзім ішінде Жапония немесе АҚШ секілді алпауытқа айналу емес, алдымен 
«Азия аждаһаларының» қатарына қосылуымыз керек. Бәріміз білеміз, қазір жер шарында қаншама 
«Үшінші әлем елдері» деп аталатын артта қалған мемлекеттер бар [2]. Сол мемлекеттерге үлгі 
болатындай, көмек қолын соза алатындай дәрежеге жетуіміз керек. Қазір біз индустриялы даму 
деңгейіндеміз. Даму арқылы, постиндустриялы, яғни тек қана ақпараттар арқылы жүзеге асатын 
қоғамға аяқ басуымыз керек. 

Төртінші мақсат – белсенділік десек, қате болмайды деп ойлаймыз. Себебі, мынадай сөз бар: 
«белсенді және білімді адамдардың ішінен белсенді адам жеңіске жетеді. Ал сол белсенді адамдардың 
ішінен білімді жан жеңіске жетеді. Яғни белсенділік танытып, ойдағы нәрсені жүзеге асырмаса, білімді 
орынды жұмсай білмесе, олардан ешқандай да пайда жоқ» [3]. Сондықтан жастарды білім нәрімен 
сусындатып қана қоймай, оларды қоғам өміріне белсенді араласуға да баулу керек.  

Бесінші мақсат – бәсекеге қабілеттілік. Бұл қасиет әрбір азаматтың бойынан табылу керек. Әрбір 
істі қолға алмас бұрын, оның қиыншылықтарын жете бағалап, толеранттылық қасиетін бойға сіңіре 
білу керек. Қазіргі қоғам – бәсекелестік қоғамы. Біз бәсекелестікке түсу арқылы сапаға қолжеткізе 
аламыз. Сондықтан сапалы да ұлы мемлекетке айналуымыз үшін бұл қасиет – бірден-бір қажетті 
қасиеттердің бірі болмақ.  

Алтыншы мақсат-сыбайлас жемқорлыққа шек қою. Сыбайлас жемқорлық тек Қазақстанның ғана 
емес, бүкіл әлемнің індеті болып отыр. Онымен күресудің түрлі жолдары ұйымдастырылса да, нәтиже 
мардымсыз десе де болады. Қазіргі таңда Республикамыз 177 мемлекеттің ішінде жемқорлық бойынша 
140 орында тұр. Бұл өте жоғары көрсеткіш [4]. Бүгінде ЖОО-на «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет» атты жаңа оқу пәні енгізілген. Сонымен қатар, әрбір аймақта қарқынды түрде жұмыс 
атқаратын «Жемқорлыққа қарсы комитеттер» бар. Бірақ, сонда да жемқорлықтың көші тиылар емес. 
Сол себепті, жемқорлық бойынша индексі төмен, яғни Дания, Жаңа Зеландия, Финлядия, Швеция, 
Норвегия, Сингапур секілді мемлекеттердің жемқорлыққа қарсы жүргізіп жатқан саясаттарын зерттеп, 
ерекшеліктерін түсініп, сол саясаттың тиімді жақтарын біздің мемлекетімізге де пайдалануымыз қажет 
және парақорларға қатал жаза қолдануымыз керек. 

Жетінші мақсат – жастардың саяси ойлау дағдысын қалыптастыру. Қазіргі заманда саясат өте 
қажет. Бұл жерде тек мемлекеттегі саясат қана емес, жеке тұлғаның өзін-өзі басқарудағы саясаты басты 
рөл атқармақ. Яғни саясаты мықты адам қашан да жеңіске жетеді. Адам алдымен өзін басқарып 
үйренгеннен кейін ғана, мемлекетті басқара алады демекпіз. Бұл жерде саясаттану пәнін тек ЖОО-да 
ғана оқытып қоймай, мектеп бағдарламасына да кіргізген жөн деп ойлаймыз. Яғни саясаттануды пән 
ретінде емес, «Адам, құқық, қоғам» атты 9-сынып оқулығына арнайы тарау ретінде енгізілсе, нұр 
үстіне нұр болар еді. Себебі, ЖОО-на келген кезде студентте мектеп қабырғасынан қаланған саясат 
жайлы негіз болады.  

Біздің ойымызша, Мәңгілік ел идеясы насихаттауды қажет етеді. Ол – ұзақ мерзімді ұлт жоспары. 
«Біз үшін болашағымызға бағдар етіп, ұлтты ұйыстыра мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – Мәңгілік 
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ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз мәңгілік мұратына қол жеткізді. Біз тәуелсіздігіміздің 
тірегі, еліміздің жүрегі мәңгілік елордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың 
мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ 
елінің ұлттық идеясы – Мәңгілік ел» - деді[5] Елбасымыз. Көздеген мақсатымызға жетіп, 
ұлттығымызды сақтап қалу ұрпақтардың міндеті. Қиындыққа төзе алмай жер бетінен жойылып кеткен 
ұлттар қаншама? Ұлт деген аты ғана болса да бір мемлекеттен екінші мемлекетке ауысып тіршілік етіп 
жүрген ұлттар қаншама? Біз, қазақ жұрты, өзіміздің елдігімізді, сан ғасырлы тарихы бар ерлігімізді 
мақтан тұтуымыз қажет. Қазақ деген ұлы атқа лайық болу керек. 

Академик О.Ысмағұлов: «Мәңгілік ел» ұғымы еліміздің тарихында ежелден бар. Бұл термин Түркі 
қағанаты тұсында да қолданылған. Түркілер өздерінің ұлы мемлекетін «Мәңгі ел» деп атағаны 
тарихтан мәлім. Орхон ескерткіштерінде, Күлтегін жазбаларында да «Мәңгілік ел» сөзі ұшырасады. 
Демек бұл кездейсоқ келген этнотермин емес. Қазақтар баяғы заманда қалыптасқан ұлт. Біздің 
тарихымыз – өз бой-бітімімізде, өз сүйегімізде таңбаланып қалған», – дейді [6]. 

Талай ғасырдың толқынында, тарихи тағылымы бар ұлт ретінде қалыптасу үшін, қаншама 
қиыншылықтарды бастан өткердік. Қазақ хандығы қалыптасып, хандарымыз жоңғарларға тойтарыс 
беріп жүрді. Бірақ жан-жақтан жағадан алған жауларымызға тосқауыл болу үшін Әбілқайыр 
сұлтанымыз Ресей жұртшылығынан көмек сұрады. Сол бір зұлмат заманның тоқырауында жүрген 
шақта, А.Байтұрсынов, Ә.Бөкейханов, М.Дулатұлы сияқты ұлтымыздың біртуар әрі бірегей 
азаматтары ұлтымыз үшін жан алып, жан беріп, қазақ жұртының санасын оятуға тырысты. Ұлт 
зиялылары «Оян, Қазақ!» секілді отты жырлармен қазақ халқының санасын оятуға тырысты. Оны 
М.Дулатовтың мынадай өлеңінен аңғара аламыз: 

«Найзаменен түртсе де, 
Жатырсың қазақ оянбай, 
Мұнша терең ұйқыны, 
Бердің бізге, ой Алла-ай» [7]. 
Немістердің қалың қара қолы Кеңес жерлеріне баса көктеп кірген кезде Б.Момышұлы, 

М.Мәметова, Ә.Молдағұлова сынды батыр ағаларымыз бен батыр апайларымыз «Отан үшін жан 
пида!» ұранымен, өз еріктерімен соғысқа аттанды. Сан ғасырлық тарихы бар жұртымыз, ақыр аяғында 
белдерін бекем буып көптен күткен тәуелсіздігімізге, еркіндігімізге, бостандығымызға қол жеткізді. 
Содан бері, ата заңымыз – Конституция қабылданып, әлем елдерімен терезесі тең дәрежедегі мемлекет 
қатарына ендік. Қазірде ең дамыған 50 елдің ішіндеміз. Осы жолда біздің қасиетті туған жеріміз бен 
еліміз мәңгілік жасай бермек.  

Ұлттық-мемлекеттік идеологияның қоғамның барлық мүшелерін, әсіресе әртүрлі әлеуметтік, 
этникалық және саяси топтарды біріктіруде, билік пен халықты бір-біріне жақындастыруда маңызы 
айрықша болды. Ұлы тарихымыз көрсеткендей, қандай идеологиялық жүйе болмасын ол біртұтас 
болған жағдайда ғана қоғам өз тұтастығын сақтайды. Бір қоғамда әртүрлі идеологиялық жүйенің қатар 
орнауы қоғамды ыдыратып қана қоймай, сөз жоқ, мемлекеттің идеологиялық қайшылығы нәтижесінде 
құрдымға кетуіне себепкер болатындығын да тарих көрсетті [8]. 

Біз XXI ғасырдың есігін айқара ашып, төріне кіріп отырмыз. Бұл алтын ғасыр – Қазақстан үшін 
жасампаз, жаңғыру, дәуірлеу ғасыры. «Қазақстан – 2050» Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең 
мәртебелі жол. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстандық жол – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауын жария еткелі бері, болашаққа айқын мақсат-
мұраттар қойып, оны жоспарлы түрде орындауды бастадық. Жолдау Қазақстан халқы үшін үлкен 
маңызға ие. Қазақ халқының мыңдаған жылғы тарихи тәжірибесімен, Тәуелсіздік жылдары жүріп 
өткен қазақстандық жолдан туындаған «Мәңгілік ел» – ұлттық идея.  
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«Педагогика және психология» 
 мамандығының 2-курс магистранты 

 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ АЛУҒА ҚҰНДЫЛЫҚ БАҒДАРЫН ДАМЫТУ 

 
ХІХ ғасырда халықтық ағартуға байланысты, қазақтың орыс мәдениті негізделуіне, балаларды 

жүйелі дамыту және оқыту қажеттілігі туылғаннан қазақ педагог-ағартушылары мен қоғамдық 
қызметкерлері әрекет ете бастады. Осылай, Ы.Алтынсарин» табиғи ойлау тек өзін қоршаған ортаны 
қамтамасыз етуге қабілетті, ал оларды дамыту үшін және оның көрмегенін біліп,үйренуге тек білім 
беру ғана қабілетті» деген. Біз осыны саналы түрде түсінеміз және осыған қарамастан өз 
балаларымыздың орысша-қазақша мектептерге береміз. Жеке тұлғаны қалыптастырудағы тәрбие мен 
оқытудың шешуші рөлі туралы Мәселені өз шығармаларында Ш.Уәлиханов қарастырды. Оның 
ойынша, ақыл-ой қабілеті мен деңгейі адам мәдениетінде негізінен тәрбиеге жүктелген. 
АбайҚұнанбаев «адамдарды қоршаған ортадағы объективті шынайылықтың табиғи бөлігі дей отырып, 
балаға туғаннан білімге ұмтылу дарыны беріледі, бірақ өсе келе,ол біртіндеп бұл дарынды жоғалтады». 
Ақынның тұжырымы бойынша, сана мен ақыл-еңбек іс-әрекеті, еңбек процесінде қалыптасады. 
Осылай, қазақ ағартушылары қабілеттің туа біткенімен келісе отырып, жеке тұлғаның қалыптасуында 
тәрбиенің күші, еңбек іс-әрекеті және қоршаған ортаның әсері бар деген. Ж.Аймауытов өзінің 
«Психология және мамандықты таңдау» оқулығында эксперименталды зерттеу негізінде жастарға 
мамандықты дұрыс таңдауға кеңестер береді Оның айтуынша, кәсіпкерлікте, темперамент, қабілет, 
мінез және ерік сияқты жеке сапаларды ескеру керек. М.Жұмабаев «Педагогика» кітабында, жалпы 
адамның рухани дамуы туралы айта отырып, ақыл-ой, адамгершілік,эстетикалық тәрбиесін бөліп 
көрсетеді. Жеке тұлғаны тәрбиелеу мәселесін ол интеллектуалды қабілеттердің дамуымен тығыз 
байланыстырады. Ақыл-ой тәрбиесі, оның пікірінше, мыналарды жүзеге асыру керек: интеллектуалды 
мәдениет,таным мотивтері,ақыл-ой іс-әрекетінің дағдыларын дамыту керек. Қазіргі кезде қоғамның 
барлық саласында даму үдерісі қарқынды ғаламдық бетбұрыс сипатта, жаңаша түрде жүріп жатыр. 
Адамзат алдында заман ағымына лайықтұлға болу үшін өзін-өзі жетілдіру, өзгерту және дамыту, 
жоғары деңгейдегі бейімделу, жоғары талаптар мен талғамдарға сай келу мәселе болып отыр. Айтылып 
өткендей «Қазақстан-2030» жолдауында ел белгісі барысты сипаттай келе «Ол жаңа асулар мен 
шыңдарды бағындырудың мақсатында жетелейтін елеусіз, бірақ сенімді соқпақтарды іздестіруде 
табанды да бірбеткей болуы тиіс» делінген [2, 24 б.]. Бірақ сенімді соқпақтың бірі, елеусіз дегеніміз:жас 
ұрпақты болашаққа жетелейтін білім мен шынайы құндылық бағдар екендігі даусыз. Еліміздің құнды 
бірлігі – шәкірт, өскелең ұрпақ. Шәкірттің қалай білім алуы, қызығушылығы, құндылық бағдары 
мұғалімге жауапты іс. Сондықтан педагог қатарының алдында жауапты да, қиын жұмыстар тұр. Белгілі 
болғандай, тәрбиелеу оңай қарағанда перевоспитывать, сондықтан өзекті бүгін воспитание в детском 
возрасте, ол мақсатты түрде жүзеге асырылады, негізінен, білім беру мекемелерінде. «Білім беру 
мазмұнының тәрбиелік әлеуеті бірнеше рет көрсеткен көрсетеді ресейлік және шетелдік педагогтар 
Ю.К.Бабанский, Л.И.Божович, Ш.И.Ганелин, А.Ф.Добрынин, Б.П.Есипов. И.К.Журавлев, И.Я.Зорина, 
В.А.Караковский, А.Н.Леонтьев, И ЯЛернер, М Х.Лийметс, Э.И.Моносзон, И.М.Осмоловская, 
Р.М.Рогова, М.Н.Скаткин, Г.И.Щукина және тағы басқалар. Оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу 
мотиві негіз болып табылады, осы негіздің арқасында білім, дағды, оқушының практикалық тәжірибесі 
қалыптасады.  

Мотивация мәселесінің көп аспектілігі, күрделілігі оның түрлі бағыттармен, түрлі зерттеулермен 
байланыстылығында (Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн, М.Аргайл, В.Г.Асеев, А.И.Божович, К.Левин, 
А.Н.Леонтьев, З.Фрейд және басқалардың). Мотивациялық аймақты зерттеудің негізгі методологиялық 
принципі олардың мағыналылық және динамикалық тұрғыдағы бірлігі. Адамның қарым-қатынас 
жүйесі (В.Н:Мясищев), мағына мен мәндік ұқсастық (А.Н.Леонтьев), белсенділік интеграциясы және 
оның мағыналық контексті (Л.С.Рубинштейн), тұлғаның бағытталуы және мінез-құлық динамикасы 
(Л.И.Божович, В.Э.Чудновский), іс-әрекетке бағдарлану (П.Я.Гальперин) және т.б. Ресейлік 
психологияда мотивация күрделі өмірлік іс-әрекетті, адамның мінез-құлығын реттеуші ұғым болып 
қарастырылады. 
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Осыған орай оқу мотивін анықтау мақсатында пікіртерім жүргіздік. Нұсқаулық: пікіртерімді 
мұқият оқы жәнесенің ұмтылыстарына сай келетін жауаптар қатарыныңастарын сыз. Ол негізінен 
төмендегі сұрақтарды қамтиды: 

1. Сабақ үдерісі қызық, сондықтан оқимын. 
2. Ата-анаммәжбүрлейді, сондықтан оқимын. 
3. Көбірек білгім келеді, сондықтан оқимын. 
4. Кейін жақсы жұмыс істеу керек, сондықтан оқимын. 
5. Ата-анама қуаныш сыйлау үшін, сондықтан оқимын. 
6. Жолдастарымнан қалып қоймау үшіноқимын. 
7. Жолдастарымның арасында лайықты орын алу үшін оқимын. 
8. Қазіргі уақыттатүк білмеуге болмайды, сондықтанбілу үшін оқимын. 
9. Оқу маған ұнайды, сондықтан оқимын. 
10. Жазалаудан қорқамын, сондықтан оқимын. 
11. Сыйақы, сыйлық алғым келеді, сондықтан оқимын. 
12. Ойланғанды жақсы көремін, сондықтан оқимын. 
13. Ғылыми ілімдерді жақсы көремін, сондықтан оқимын. 
14. Жаман, төмен бағалар алғым келмейді, сондықтан оқимын. 
15. Оқу менің парызым, міндетім деп түсінемін, сондықтан оқимын. 
16. Керемет, үздік оқушы болғым келеді, сондықтан оқимын. 
Анықтаушы эксперимент жұмыстары оқушылардың бойында оқу үдерісі үшін қызығушылық және 

оқу мотивінің қалыптасу жағдайын анықтап берді. Анықтаушы эксперимент бойынша жүргізілген 
жүйелі зерттеу мектепте оқушылардың бойында оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу мотивінің 
қалыптастыру жұмыстары жүргізілгенімен, жеткіліксізідігін, көбіне ол тек мәселе түрінде ғана 
қойылатыны және оны білім алушылар кей кездерде ғана, еш жүйесіз іске асыратыны байқалды. 
Сауалнама, тест нәтижелері оқушылардың оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу мотивінің 
қалыптасу ұғымына және бұл мәселеге аса мән бермейтіндігін, болашақ ұрпақты тәрбиелеуде тікелей 
маңызы бар екеніне, оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу мотивінің қалыптастыру қажет деп 
есептегенімен, оны жүзеге асыру әдіс-тәсілін білмейтіндігін көрсетті. Оқу үдерісі үшін қызығушылық 
және оқу мотивінегіз болып табылады, осы негіздің арқасында білім, дағды, оқушының практикалық 
тәжірибесі қалыптасады. Мотивация, қызығушылық, тану қажеттілігі – осылардың бәрі оқуіс-
әрекетінің қажетті шарттары. Білім алу үдерісі тапсырмаларды шешу, проблемді ситуацияны шешу, ал 
проблемалардың мотивациалы негізі бар. Ал мотивтер өз кезегінде оқу іс-әрекетінынталандырады, 
ұйымдастырады және бағдарлайды. 

Осыған орай, нақты іс-әрекеттің мотивациялануы («идеалды – Мен») ұғымында немесе қазіргі – 
Мен, «болашақ – Меннің» сәйкес келмеуінен де болады. Мақсатты құрастыруға қатысу. Қандай-да бір 
әрекеттерге тыйым салу. Айналадағыларға қатынасты себептендіру. Қандайда бір тұлағалық 
қасиеттердің дамуына әсер ету. 

 
 

Сурет 1 - Сана құрылымының деңгейлері 
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Өзіндік сананың басты құрамдастықтары өзін-өзі бағалау және өзін-өзі реттеу, олар тұлғалық 
дамуда негізгі орын алады. Психологиялық зерттеулер бойынша тұлғаның өзі туралы пікірін, әрі қарай 
іс-әрекетінің реттеушісі ретінде қарастыру орынды. Адекватты өзін бағалау мүмкіндіктері арқылы 
тұлға өз жетістіктерін шынайы бағалауды үйреніп өнегелік дамуға бағытталады. Тұлғаның өзіндік 
санасының пайда болуы әйгілі ғалымдардың И.С. Кон және А.Г. Спиркиннің еңбектерінде ұзақ 
мерзімдік зерттеу нәтижесінде талданып, «... тұлға қарым-қатынас және іс-әрекет үрдісінде өзін 
әлеуметтің мүшесі ретінде ұғынып сананың ұжымдық түрін игереді» – деген тұжырым жасалған. 
Өзіндік сана сезімнің ерекшеліктері Б.Г.Ананьевтің, Л.С.Выготскийдің, С.Л.Рубинштейннің пікірінше, 
баланың өзіндік әрекеттерінің субъектісі ретінде қабылдағанда мақсатқа бағытталған іс-әрекетке зейіні 
ауысып өз әрекеттерін бағалай алады.  

 
1-кесте 

 Оқушылардыңбойында оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу мотивінің қалыптасу деңгейлері 
 

Деңгейлер Бақылау топтары Эксперименттік топтар Кешенді жұмыстар 
дан кейін % 

Төмен 34,5% 18,1% 15,2% 
Орташа 50,4% 51,3% 52,5% 
Жоғары 15,1% 30,6% 32,3% 

 
Тәжірибелік-эксперимент жұмыстарының нәтижелері бақылау топтарында төмен деңгей 34,5% 

көрсете, эксперименттік топтардағы жүйелі жүргізілген жұмыстар нәтижесінде төменгі деңгейді 
18,1%-ға тең болды, ал жоғары деңгей бақылау тобында 15,1% көрсете, арнайы мотивациялық 
жұмыстардан кейінгі нәтиже 30,6%-ды көрсетіп отыр. Мотивациялық жұмыстардан кейін жүргізілген 
тәрбиелік жұмыстар кешенінен соң төменгі деңгей 15,2%-ға төмендесе, ал жоғары деңгейдегі нәтиже 
32,3%-ды көрсетіп отыр. Оны төмендегі суреттен көруге болады.  

 

 
 
2- Сурет. Оқушылардыңбойында оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу мотивінің қалыптасу 

деңгейлері 
 
Мұнан шығатын қорытынды: Оқушылардың бойында оқу үдерісі үшін қызығушылық және оқу 

мотивін қалыптастыруға бағытталған жүйелі жұмыстар оң нәтижеге жеткізеді. Мұның негізгісі – 
саналы-еріктік реттелу. Зерттеушілердің айтуы бойынша «адамның мотивациялық жүйесі өте күрделі 
құрылымға ие. Автоматты түрде әрекет ету, актуалды бейімділік, адам үшін аса маңызды идеалды іс-
әрекеттер осы жүйеге кіреді». Бұл пікірлер мотивацияны күрделі, әрі түрлі типтегі, көп деңгейлі 
қозғаушы күштердің жүйесі деп тануға мүмкіндік береді. Оның құрамы қажеттіліктерден, 
мотивтерден, қызығушылықтан, идеал мен ұмтылыстардан, ұстанымдардан, эмоциядан тұрады. 
Қазіргі кезде мотивация психикалық құбылыс ретінде түрлі ұғымдарды білдіреді. Бір жағдайда бұл 

Бақылау топтары Эксперименттік 
топтар

Кешенді 
жұмыстардан кейін 

%

34,50%
18,10% 15,20%

50,40%

51,30% 52,50%

15,10%
30,60% 32,30%

Төмен Орташа Жоғары
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әрекет-қылықты анықтайтын, бағыттайтын факторлар жиынтығы; екіншісінде мотивтер жиынтығы; 
тағы бір жағдайда ағзаның белсенділігін туғызатын және сонын негізінде бағыттайтын, анықтайтын 
құлшыныс. Сонымен қатар мотивация нақты іс-әрекеттің психикалық реттеу үрдісі ретінде, құлшыныс 
және іс-әрекетке жауап беретін үрдістер жүйесінің жиынтығы ретінде де қарастырылады. Тұлғаның 
өзін «Мен» ретінде ұғыну, өзіндік сананың қалыптасуы, ортадағылармен бірге өзін ұғыну – іс-
әрекетінің, өздігінен тәуелсіз саналы іске асырылуы және жеткіншектің өзін бағалау үрдісін 
қалыптасуы оқу іс-әрекетіне берілген баға, даралық сапалар, мінез-құлық басты болып танылады. 
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4. Эльконин Д.Б. Психология обучения младших школьников. Избр. психол. трудыМ., 1987 С. 41. 
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Маржан НУРМАНОВА, 
оқытушы 

 Ардақ БЕЛГАРАЕВА, 
оқытушы 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  
 

XX ҒАСЫРДАҒЫ ЕУРОПА ПУБЛИЦИСТЕРІНІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ ТАҚЫРЫБЫ 

 
Ұлы қазақ даласының XX ғасырдағы өткеніне көз салып тарих қатпарларына бойлайтын болсақ, 

еркіндік сүйгіш халықтың фольклорлық шедеврлері мен шығармашылық бай мұрасы және кемел 
тарихы, күй өнері мен аңыз дастаны әлем ғалымдарының біразының назарын аударғаны анық. Және 
еркіндік аңсаған дала тағыларының ат жалында жүріп алып империялардың көрсеткен езгісіне қарсы 
көтерілістері батыс Еуропа елдерінде бей жай қалдырмады. Олардың ішінде Шығыс Түркістан 
қозғалысы немесе саяси қайраткер Мұстафа Шоқай әрекеттері, Қытайдағы үш аймақ төңкерісінің 
батыры Оспан батырлардың қимылдарын атауға болады. Осынау өнерге кенде қалмаған ер жүрек 
батыр, мәдени бай өлкеге қызығушылық танытқан батыс Еуропа және орыс саяхатшылары, 
этнографтар, суретшілер, турколог тарихшылар қазақ даласына жиырмасыншы ғасырда, халықтық 
мұраларды, саяси тыныс-тіршілігті зерттеру себептерімен біртіндеп келе бастады.  

 «Маған бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай болып көрінеді» [1, 11] деп тебіренісін жасыра 
алмаған фольклоршы ғалым Потанин де осы санатта: «Ол Қазақтар – еті тірі, дені салауатты, өмірге 
іңкәр халық. Олар сауық-сайранды жаны сүйеді, ашық түсті киім-кешекті, өмірінде мереке, той-
думандарды ұнатады. Әртістік өнер мен сәнді жасану жарыстары қазақтардың бойына атаққұмарлық 
нышанын дарытуы да ықтимал, мұның өзі оларды француздарға ұқсататын секілді. Афинылықтар 
тәрізді қазақтар жаңалықты әдеттен тыс ұнатады. Мейлі дала құнарының аңқасы кеуіп қалса да, мейлі 
табиғат шөлейтке төнген қатерге қарсы күресте дәрменсіз болса да, қазақ өмірі үшін халықтың рухани 
қан-тамырында күш-жігердің көл-көсір қайнар көзі бар, тек қазақтардың өздері осы қайнардан теріс 
айналмаса болғаны.», – деп естелік қалдырады ол «В юрте последнего киргизского царевича» [3] атты 
еңбегінде. 

XX ғасыр басында Еуропа публицистерінің шығармашылығында қазақ тақырыбына өзек болатын 
көптеген деректерді алып қарастырар болсақ алдымен есімізге оралары 1925 жылы Парижде өткен 
көрмеге қатысқан Әміре Қашаубаев туралы «Париж апталығы» газетінде «Ғажайып дауыс иесі Әміре 
Қашаубаев ұлт аспабы домбыраның сүйемелдеуімен өз елінің жан-жүйкені балқытқан әндерін салып 
берді» [7] деп ерекше таңдана жазған мақалаларға тоқталатынымыз анық. Ромен Роллан, Анатолий 
Луначарскийдің тамсанып жазған пікірлері арқылы Әміренің ғажап әнші екеніне еш күмән 
келтірмейміз. 

 «Қазақтың 25 әнін» жазған голландиялық неміс журналисі, социолог ғалым, экономист 
А.Э.Бимбоэс бұл шығармашылық жинағын 1926 жылы Ленинградта басып шығарып оған «музыкалық 
этнография» деген атау береді. Ол жинақта алғаш рет «Сегіз аяқ», «Татьянаның хаты» қатарлы Абай 
әндерінің нотасын жазып Шәкерімнің екі әнін де жинаққа енгізеді. Ол Еуропаның бірнеше 
университетін бітіріп, Қазан төңкерісіне қатысып, Кеңес армиясында екі жыл Ақмола облысында әскер 
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қатарында болған. Ақмолада жүріп қазақ әндеріне деген қызығушылығы оянып оларды жинақтап 
шығуға белсене кіріседі. Ол қазақ әндеріндегі бай мұраларға тереңнен сүңгіп ол туралы «Қазақ 
әнедерінің тізімі шексіз болмақ, себебі халықтың бойына әуелден суырып салу өнері дарығандықтан 
ол ешқашан таусылмайды...» [4.14], – деп ағынан жарылады. Және жинаққа жазған алғы сөзінде 
«Мұндай арманға толы, көңілді шығыс әндері, шаттыққа толы қуанышымен баурап алады. махабатпен 
дестеленген қазақтың кең дархан еркін даласы, үш жыл мекен еткен мен үшін, толықтай өз әуезіме 
айналып үлгерді» [4, 184] дейді.  

Қазаққа қатысты барлық ұлттық музыкамен дәстүрді қағазға түсірген тарихи маңызы бар тұлға 
фольклоршы, композитор этнограф «Қазақтың 1000 әні» еңбегінің авторы, қазақ мәдениетінің 
эстетикалық сұлулығын алғаш рет әлемге танытқан, қазақтың 2300 әнін мен күйін жинап, оны баспаға 
1925 жылы «Қазақ халқының 1000 әні» етіп басып, 1931 жылы «Қазақтың 500 ән мен күйін» 
жинақтаған Затаевичті және онымен хат алмасып тұрған досы атақты Нобель сыйлығының әдебиет 
саласы бойынша иегері жазушы, музыкатанушы Ромен Ролланды [5, 17] да атамай кетуге болмайды. 
Бұндағы Ромен Ролланның сондай-ақ Парижде ән салған Әміре Қашаубаев өнеріне тамсанып әрі оны 
жоғары бағалағанын айтуға да болады. Және Затаевичтің еңбегіне үлкен баға берген Максим Горькийді 
[5, 17-211] еске алмай өтуіміз де әбестік. Ал атақты музыкатанушы композитор Б.В.Асафьев 
Затаевичтің еңбегіне көңілі сүйініп, өзінің білдірген жылы лебіздерінің бірінде «ғасырлар мен 
мыңжылдықтардың құнды ескерткіші» [5, 16] деп анықтама береді.  

Ромен Роллан мен Затаевич арасындағы алмасқан хаттардың құндылығын ескеретін болсақ, бұл 
XX ғасырдағы қазақ даласының шет елдерде бай мұрасымен әлемге белгілі болғанын білдіреді. 
Затаевич «Қазақтың мың әні» жинағын бітіргеннен кейін оны Еуропалық мәдени орталарға таратады. 
Аталған туындының Ромен Ролланның қолына тиюі де сондықтан. Оның жинаққа қатысты қайтарған 
хатында музыкаға қатысты үлкен бай мұраға сусындатқаны үшін үлкен алғысын айтып, ризашылығын 
білдіреді. Ромен Ролланмен жазылған хаттар бүгінде Ромен Роллан атындағы қордың Женевадағы 
Париждік университетінде сақтаулы. 

Әрі атақты жазушылар Максим Горький мен ақын Евгений Брусиловскийлар арадағы болған 
Мағжанның ақеділ достығы және Алашорда қайраткерлерінің, оның ішінде Мұстафа Шоқайдың 
Парижде бастырған «Шығыс Түркістан» газеті сол күндегі Еуропа публицистикасының күнделігіне 
айнала білді. 

Қазақ даласына саяхаттап келген барлық шетел саяхатшылары өз әсерлерін естелікке қалдырып 
отырған. Олардың ішінде ағылшын инженері Д.У.Уарделл: «Қазақтар – ер жүрек, еркіндікті сүйетін 
халық. Олар өзге көшпенділер сияқты елгезектеу. Достарына ақ көңілде, қонақжай, жолаушыға 
қайырымды, алайда, жауларына аяусыз. Оларға табиғат шешендік пен әзіл-мысқыл сезімін молынан 
сыйлаған. Балаларын шексіз сүйеді. Ұлға үлкенді құрметтеу, әкеге әкелік борышын сезіне білу қасиеті 
тән», – деп 1914 жылы жазып қалдырады. 1901 жылы «Киргизы» еңбегінде шетелдік саяхатшы 
Э.С.Вульорсон: «Қазақ сияқты ән мен жырды қастерлейтін халықты табу қиын. Кең жазирада жүйкіп 
жүретін бұл халық бір ауылға келгенін әнмен білдіреді. Қуаныш-қайғысының бәрі әнмен өріледі. 
Әншілерін өте жоғары бағалайды. Ерлерден әйелдер де қалыспайды» [3], – деп еске салады.  

Алаш қайраткерлерінің ішінде Мұстафа Шоқай Кеңестік қызыл империяның озбырылығы мен 
әділетсіздігін сынап, 1920 жылы Түркияда, одан соң Берлин, Парижде Ногент-Сюр-Марн қаласында 
жүріп Еуропа баспасөз беттерінде мақалалар жариялап тұрды.  

Мұстафа Шоқай Түркияда 1927 жылдың маусымынан бастап 1931 жылдың қыркүйегіне дейін 
«Жаңа Түркістан» (Йени Туркистан) журналын шығарcа, Берлинде 1929-1939 жылдар аралығында, 
«Жас Түркістан» (Ёш Туркистон) журналын шығарып тұрды [7] Осы кезеңдерде ол Париж, Лондон 
Түркия мемілекеттерінде жарық көретін түрлі басымдармен қарым-қатынас орнатып, революция 
турасында мақалалармен бірге ғылыми шығармаларды бастырып отырған. 

Мұстафа Шоқайдың бас редакторлық еткен «Жас Түркістан» журналы жалпы түркі халықтарының 
азаттығы үшін күресіп, Түркістан тәуелсіздігі идеясын көтерген. Мұстафатанушы Дархан Қыдырәлі өз 
еңбегінде: «Яш Түркістан» журналы уақыт өте келе бүкіл Түркістанның жоғын жоқтайтын жалғыз 
ұлттық басылымға айналды... Сондықтан Алмания мен Түркияда оқып жатқан түркістандық шәкірттер 
мен эмиграциядағы зиялылар, сондай-ақ шет елдерде өмір сүретін түркістандықтар журнал ісіне 
белсене араласты. Басылымға Еуропа мен Түркиядан ғана емес, сонымен қатар Ауғанстаннан, Ираннан, 
Үндістаннан, Шарқи Түркістаннан, Жапониядан, тіпті, кеңестік Түркістаннан оқырман хаттары 
ағылып келіп жататын еді», – дейді [7]. 

Осыған дейін азаттық аңсаған қайраткеріміздің жарық көрген барлық ғылыми еңбектері түпнұсқа 
күйінде Қазақстанда болмаған. Тек ғалымдар басылымның барлық сандары Нью-Йорктегі Колумбия 
университетінде, бірқатар Еуропа елдерінде, Түркияның Анкарадағы Аяз-Тахир Түркістан Еділ-Орал 
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қоғамының кітапханасында сақталғандығын айтатын. М.Шоқайдың тәуелсіздікті аңсаған барлық 
жазбалары 2012 жылы туған еліне оралды. Тарих ғылымдарының докторы Көшім Есмағамбетов шетел 
кітапханаларында сақталған «Жас Түркістан» журналының барлық түпнұсқаларын сол күйінде, орыс, 
түрік, шағатай, неміс, француз тілінде бастырып, алғы сөзін жазып, ғылыми ортаға ұсынған [7]. 

ХХ ғасырдағы қазақ даласының саяси оқиғалары мен тыныс тіршілігінен хабар беретін, тағы бір 
маңызды оқиға Шығыс Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы. Оның бас қолбасшысы 1941 жылы атқа мініп, 
еркіндік жолында 1951 жылы қаза тапқан Оспан батыр болатын. Оспан батыр туралы «Оспан батыр ірі 
денелі. Адамның өңменінен өтетініндей, өткір көзді, түр-түсі суық. Қара сақалды, қысқа шашты,терең 
әжімді...» деп суреттеп береді Г.Лиас [6, 1]. 

Шығыс Түркістан қозғалысына қатысты Еуропаның және әлемнің бірқатар айтулы елдерінің 
басылымдары мен әр жылдары жарық көрген газеттер мен журналдар ағылшын, орыс, қытай 
тілдерінде «New York Times», «Beijins Review», «Asia», «Xinjiand Ribao», «Советское Этнография», 
«Проблемы Дальнего Вастока», «Проблемы Китая», «Ревалюция и национальности» [6, 23] қатарлы 
шетел басылымдарында жарық көрген.  

Ұлттың азаттығын аңсаған күрескер Оспан батыр қозғалысына қатысты еуропалық және АҚШ-тың 
зерттеушілердің де еңбектерінде біршама баяндалады. Солардың қатарында Қытайдағы 1932-1939 
жылдардағы жағдай туралы барлаушы Отто Браун [6, 21] өз еңбегінде Қытайдың сол кездегі төтенше 
жағдайы қалыптасқан аз санды ұлттардың қоғамдық-саяси жағдайларына баға берген. Бұндағы аз 
ұлттарды зерттеулердің басым көпшілігі шығыстанушылар мектебінің өкілдері болғандықтан өте аз 
таралыммен жарияланып отырған.  

Қытайдағы Шыңжаң өлкесін толықтай дерлік қамтыған, сонымен қатар олардың шекаралас 
мемлекттерді де жартылай қамтыған ұлт-азаттық күресімен Қытайда дүниеге келген коммунистік 
тақырыбы батыс елдерді, соның ішінде әсіресе АҚШ ғалымдарының назарын аударды. Осы 
мәселелерді арнайы зерттеген батыстық мамандардың бірі Милтон Кларк «The National Geographic 
magazine» [6, 21] журналында азаттық аңсаған сол маңдағы халықтардың қозғалыстары туралы 1954 
жылғы мақаласында мәлімет береді. Әрі ол аталған тақырып бойынша көп кешіктірмей кандидаттық 
диссертация қорғаған. 

Америкалық тарихшы Оуэн Латимор көп ұзамай 1955 жылы жарық көрген қазақтардың 
гоминьдандықтарға қарсы күресі туралы еңбегін жазады. Г.Лиас қазақ көшпелілерінің коммунистік 
режимге қарсылығы туралы мақаласын кеңейтіп «Kazak Exodus» [6, 21] деген атпен монография 
түрінде жарыққа шығарады. Оның басты құндылығы автордың көтерілісшілердің серкелері мен оның 
Ұрпақтарының өз аузынан жазып алғандығында болып табылады. Осы қатарлы американдық, 
Еуропалық көптеген алдыңғы қатарлы мемілекттердің тарихшылары мен зерттеушілері арнайы келіп 
ондағы өмір сүріп жатқан халықтардың тыныс-тіршілігімен байланыста болып тұрған. Айталық 
Түркияда үш аймақ төңкерісінің орын алған барлық жағдайларын, оның зобалаңдарын қағазға түсіріп 
жариялаған көптеген қаламгерлерді, біршама журналистерді атауға болады. Және сонда пана тапқан 
аздаған қазақ халқының өкілдері Хасан Оралтайдың «Қазақ түркілері» (Oraltay H.Kazak turkleri) [6, 23] 
және Шығыс Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы туралы Қызырбек Қайраттулланың «Altaylarda Kanli 
Gnler» [6, 23] қатарлы көптеген маңызды мәліметтерден хабар беретін біршама еңбектерін атауға 
болады. 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
МЕДИА КЕҢІСТІКТІҢ БАСТАУЫ 

 
Ақпараттық кеңістіктің бастауында кітап тұр. Оның әлмисақтан бері медиа-кеңістіктің негізі екенін 

мойындауымыз керек. Осы орайда, тұңғыш қазақ баспасы ашылған күн – 3-қарашаны тарихи дата 
ретінде атап өткеніміз абзал. Өкінішке орай, жыл сайын осы барша Қазақстан руханияты үшін аса 
маңызды рөл атқаратын айтулы дата ескерусіз қалып келеді.  

Шежірелі шегініс жасасақ... 1920 жылы 3 қарашада Қазақ АССР-і Орталық атқару комитетінің 
«Қазақ мемлекеттік баспасын құру туралы» декреті қабылданды. Алғашқы қазақ баспасы құрылған бұл 
аса маңызды құндылыққа биыл – 99 жыл. 

Бұл туралы белгілі ғалым, жазушы Шериаздан Елеукенов өзінің «Кітаптану негіздері» кітабында 
былай дейді: 1920 жылы 26 тамызда Бүкілресейлік Орталык Атқару Комитеті мен РКФСР Халық 
Комиссарлары Кеңесінің «Кырғыз (Қазақ) Социалистік Кеңес Автономиялық Республикасын» құру 
туралы Декреті жарияланды. Сол жылғы 3 қарашада Киргосиздат – Қырғыз (Қазақ) мемлекеттік 
баспасының ірге тасы қаланды [1]. 

Аталған құжаттың еліміздегі баспа ісінің ұйымдастырылуы мен қазақ кітабының тарихындағы мәні 
өте зор. Мәселен, «Қазмембастың» ең бірінші шығарған кітабының өзі «Әліппе» екен. Мұның өзі көп 
тарихи сырдан хабар береді. Сорақысы сол, «Әліппесін» «Сауат ашуға» айырбастаған бүгінгі қоғам 
ұлт руханиятының тасқа басылуындағы маңызды сәтті естен шығарып алып жүр. 

Осы ереженің негізінде ұлтымыздың тарихында үлкен бетбұрыс жасалды. Қазақ кітаптану 
ғылымының негізін қалаушы Шериаздан Елеукеновтің мәліметтеріне сүйенсек, «Қазмембас» 
мекемесінің атқарған қызметіне қарап, оған Қазақстан руханиятына кемел парасат дәнегін еккен 
баспалардың атасы ғана деп емес, тіпті сол кездегі Ақпарат және коммуникациялар министрлігі деп те 
қарауымызға болады. Өйткені, «Қазмембас» елді ақпараттандыру саласында тікелей жұмыс істеп, газет 
шығару мәселелерімен де айналысқан. 

«Қазмембас» кейін «Қазақстан» баспасы болып өзгерсе, осы баспаның құрамынан бүгінгі кітап 
шығару ісіндегі белді-белді «Жазушы», «Жалын», «Балауса», «Мектеп», «Өнер», «Қайнар» т.б. 
көптеген баспалар дүниеге келген. Демек, 3 қарашаны «Ұлттық баспа күні» ретінде атап өтуімізге 
толықтай мүмкіндігіміз бар деген сөз. 

Кітап – ақпарат таратудың ең көне түрі. Бұқаралық ақпарат құралдарының атасы – кітап. Бүгінгі 
таңда интернет беттеріндегі көп дүниелердің кітаптан алынғанын да жоққа шығара алмаймыз, көп 
жағдайда ғаламтордың өзі – кітаптың электронды нұсқасы. Яғни, ақпарат кеңістігінің бастауы кітап 
екенін еріксіз мойындаймыз. 

Жалпы кітаптың өзін тас кітап, қолжазба кітап, баспа кітап деп жіктейміз. Салыстырмалы түрде 
айтсақ, тұңғыш қазақ баспасөзі «Түркістан уалаятының газеті» 1870 жылы жарық көрсе, тұңғыш қазақ 
баспа кітабы 1807 жылы шыққан. Ал тас кітаптардың тарихы мүлде ары кетеді. Бұл – ақпарат 
таратудың негізі кітап екенін айғақтай түседі. Бұл мәліметтер Ұлттық Кітап күнін немесе Ұлттық баспа 
күнін атап өтуге болатынынан хабар береді. 

Ұлттық баспа күнін бекіту өзге де еліміздегі рухани құндылықтардың шешілуіне мүмкіндік 
беретінін айта кетуіміз керек. Мәселен, «Баспа ісі туралы» заң қабылдайтын уақыттың да пісіп 
жетілгенін ашық айтқанымыз жөн. Бұл бір шетінен Қазақстан баспа ісін, кітап шығару мен тарату, 
кітапхана ісі секілді ең сүбелі дүниелерді қамтып, елімізде кітаптану ғылымын өрістетіп, кітап оқуды 
дамыту, электронды кітап жүйесін ілгерілету, авторлардың қаламақы мәселелерін шешуде де жағдай 
жасайтын еді. Сондай-ақ, бұл заңның қабылдануы қазіргі уақытта жыл сайын дауға айналатын мектеп 
оқулықтарын шығаруды да бірізге түсіретін бірден-бір басымдық болмақ.  

Тағы бір күрделілік, осы салаға тікелей қатысты ұлт парасатын арттыру бағытында қызмет 
атқаратын «баспагер-редактор» шығармалық иелерін сомдап шығаруға мүмкіндік беретін «баспа ісі» 
мамандығын даярлауға ҚР Білім және ғылым министрлігі тарапынан жыл сайын грант та аз бөлінеді. 
Түсінген адамға бұл мамандық иелері қазіргі заманауи дейтін, әдебиетімізді танымал ететін, көп 
жазушыларға қажет «Әдеби агент» кәсібін де үйренетінін ұғынғанымыз жөн. Сондай-ақ, жазып-
сызғандарды оң жамбасқа келетіндей етіп түзеп-күзеумен қатар, «Кітап мәдениеті», «Электронды 
кітап», «Сандық ақпараттандыру», «Оқу социологиясы мен психологиясы», «Кітап логистикасы» 
секілді көптеген руханиятқа тікелей қатысты пәндерді меңгереді. Демек, кітап немесе оқу арқылы 
адамды және қоғамды өзгертемін деген, инновациялық ойлауға тәрбиелейтін құлшынысы бар жазған-
сызғаны арқылы парасат биігін қалыптастырамын деген әрбір тұлғаның еңбегінің тамыр түбінде осы 



228 
 

мамандық жатыр. Кітапты тек ағарту деп түсінбейтін, оны тауар ретінде бағалайтын, дұрыс деп 
мойындалған ақыл-ойды адал ниетпен өзгенің игілігіне трансформациялайтын, одан пайда көретін кез 
келген адам үшін маңызды кітап – білімге құрылған ақпараттық қоғамның төңкерісшіл жетістігі. Онда 
«футурология» ғылымы сөз ететін адамзаттың болашағы туралы білімдердің жиынтығы да жатыр. 
Сондықтан, оқу арқылы қоғам мүшелерін тәрбиелеу мен олардың тұлғалық келбетін қалыптастыру, 
оқу арқылы ой ойлауға, ойлануға жетелейтін өте маңызды дүниелер құндақталған «баспа ісі» 
мамандығына деген көзқарасты түбегейлі өзгертуіміз керек. 

Бүгінгі таңда ақша табудың түрлі жолдарын үйрететін семинар-тренингтер көбейген заман. 
Барлығы материалдық байлыққа ие болуға шақырады, бірақ рухани баю жағын естен шығарып 
жатқандары көп. Бір қызығы, ондайлар кітаптарын аударып алса да шығаруға әуес. Айтарымыз, сөзін 
баспа арқылы тасқа басқандардың істерімен қоса, кітап ісінің де тасын өрге домалатуды күн тәртібіне 
шығарған жөн. 

Біз «Қазақтан неге Нобель сыйлығының иегері шықпайды?» деген сұрақты жиі қоямыз. Ал шет 
елдерде мұны әдеби агенттер жүзеге асыратынын білгіміз де келмейді. Оның арғы жағынан «аударма 
ісі» де қылтияды. Жаңа медиа, маркетингтік зерттеулер мен тактикалар, менеджменттік 
көзқарастардың ұштығы шығады...  

Ақыры дүние жүзін айтқан екенбіз, онда елімізге неге ЮНЕСКО көлемінде аталып өтетін 
Бүкіләлемдік кітап астанасы бәсекесіне қатыспасқа?! Мәселен, 2018 жылы Бүкіләлемдік кітап астанасы 
Афина қаласы болса, 2019 жылғы кітап астанасы ретінде Шарджа (БАӘ) қаласы таңдалынды [2]. Егер 
Қазақстандағы бір қала «Кітап астанасы» боп таңдалатын болса, сол қалада бір жыл бойы кітап пен 
руханиятқа байланысты келелі шаралар өтіп, ол жерге бір жыл бойы әлемнің үздік авторлары, көзі тірі 
классик жазушылары келіп, отандық авторларымыз да әлемге танылып қалар еді, аударылар еді. 
Меніңше, халықаралық дәрежеде беделімізді арттыру үшін Алматы және Астана қалаларын ЮНЕСКО 
көлеміндегі «Бүкіләлемдік кітап астанасы» атағына ұсынатын кез келіп жетті. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» атты бағдарламалық құжатын 
жүзеге асыруда да Ұлттық баспа күнін бекітудің маңызы зор деп есептеймін. Елбасы аталған 
мақаласында «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай» [3] дейді. Сондықтан, бұл тағы бір демалатын 
«қызыл күнді» сұрау емес немесе Журналистер күні, Халықаралық баспасөз күні секілді басқа да 
кәсіби мерекелерге балама күн ойлап табу емес, өз ұлттық келбетіңді тану, ұлттық кодыңның кілтін 
табу. Себебі, тарихи мәні бар латын графикасына көшу жолында да кітаптың рөлі қаншама мәртебелі 
екені айқын. Сондықтан, Ұлттық баспа күнін бекіту – Елбасы бастамасымен қолға алынған рухани 
жаңғырудағы Ұлы Дала елінің жаңа бір белесі болары сөзсіз. 

Елбасының оқушылармен жүздескен бір кездесуінде «Білім – кітапта. Қазіргі таңда балалардың 
көбісі компьютерде отырады. Сондықтан, болашақта кітап оқығандар компьютерде отырғандарды 
басқарады» деген аталы сөз айтқаны бар еді. Өйткені, кітап – білімнің ғана бұлағы емес, дөңгеленген 
дамудың діңгегі, инновациялық ой ойлаудың тетігі. Сондықтан, ақпарат ғасырында ұлттық кітап ісін 
дамыту – болашаққа бағдарланған жемісті қадамымыз болары анық. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері. «Санат» баспасы. – Алматы, 1995. 34-бет. 
2. https://ru.unesco.org/news/shardzha-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2019-goda 
3. Назарбаев Н. Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар. «Егемен Қазақстан» газеті. 12 сәуір, 2017. 
 
 

Нұрлыайым ДАНАЕВА, 
«Баспагерлік-редакторлық және дизайнерлік өнер»  

кафедрасының аға оқытушысы 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  

 
ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН ЭТНОБАСЫЛЫМДАР 

 
Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін, Елбасының Қазақстан халықтары Ассамблеясын құру 

қажеттілігі туралы идеясы 1990 жылдардан бастау алғанымен, алғаш рет 1992 жылдың 14 
желтоқсанында Қазақстан халықтарының форумында нақты айтылды [1, 8].  

Қазақстан республикасы - көп ұлтты мемлекет. Ал Ассамблеяны құру туралы жарлық 1995 жылдың 
наурызында шығып, алғашқы сессия отырысы сол жылдардың 24 наурызына шақырылды. Жалпы 
Ережесі бекітіліп, Ассамблеяның атқаратын қызметі мен негізгі міндеттері анықталды. Соның ішіндегі 
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ең негізгі міндеттердің бірі – елдегі ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың сақталуы. Қазақстан 
аумағында тұрып жатқан басқа ұлт өкілдерінің арасында достық қарым-қатынастың дамуына ықпал 
ететін мемлекеттік саясатты жүргізу. Тең құқылық принципін сақтау негізінде олардың рухани-мәдени 
түлеуі мен дамуына жол ашу. Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың ол туралы былай дегені бар: «Ұлттық 
идея идеология жәдігөйлерінің ашқан жаңалығы емес, миллиондаған адамдардың өздерінің ұлттық 
міндеттерін түсінуінің жемісі болып табылады» [2, 99]. Сондай-ақ, Ассамблеяның алғашқы 
отырысында айтқан Н. Назарбаевтың мына сөздеріне басымдық берсек: «Бізде Қазақстанда, газеттер 
сегіз тілде шығатын, телерадио хабарлары жеті тілде жүргізілетін, Қазақстан халықтарының бірнеше 
тілдерінде мектептер істейтін, оларға арналған педагогикалық кадрлар ЖОО шетелдерде 
дайындалатын болса, соған қарамастан бұл жұмысқа жаңа сапа беруіміз керек. Кезі келгенде ассамблея 
жанынан біздің еліміздің барлық халықтарының өмірін көрсететін жалпы республикалық газет ашу 
жөн болар деп есептеймін. Дүниежүзінде Қазақстандағыдай өнеге жоқ. Мысалы, біздің «Украіньскі 
новини» уркаинадан шет жердегі украйндық емес үкімет қаржыландырып отырған осы тілдегі жалғыз 
газет. Сондай-ақ, біздің байырғы «Коре ильбо» туралы да осыны айтуға болады. Алматыдағы Корей 
театры корейлердің тарихи отанынан тысқары жерлерде орналасқан дүниежүзіндегі жалғыз театр. Біз 
ассамблеядан, ұлттық мәдени орталықтардан, ардагерлер кеңестерінен тарап жататын кез-келген ізгі 
бастаманың мемлекеттік деңгейінде қолдау табатынына кепілдік береміз» деді [1, 27].  

Әр халықтың мүдделерін де ескеретін, бастысы, бүкіл Қазақстан қоғамының одан әрі нығаюы үшін, 
оның құрамындағы барлық халықтың бірдей өркендеуі үшін ұтымды мүмкіндіктермен қамтамасыз 
ететін тиімді позициялардан көзқарас жасағанда, әр ұлттың идеалының сырын ашу мәселесі кезек 
күттірмейтін міндет. Мәселе ұлтаралық қарым-қатынастар ұлттық құндылықтарды ұғындырумен, 
олардың жалпықазақстандық социумдағы орнымен, яғни тым субъективтік фактормен айтарлықтай 
дәрежеде байланысты. Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың жоғарыда атап өткен саяси ұлтаралық 
қатынасты нығайту жолындағы тапсырмасы ел ішінде оң шешімін тапқаннан кейін, мемлекеттік 
деңгейде қолдау тапқан этно басылымдар елбасының осы жарлығынан кейін елімізде біртіндеп бас 
көтере бастады.  Атап айтқанда, «Коре ильбо» республикалық газеті, «Українські  новини, «Уйғур 
авази» газетінен басқа, «Ахыска», «Давар», «Deutsche Allgemeine Zeitung», "Интизар", "Наири", 
«Vәtәn» газеті, «Ассамблея Жаршысы – Вестник Ассамблеи» газеті, "Жамият ва маърифат" газеті, 
«Достык-Дружба» журналы, «Türkel» газеті,  Еуразиялық «Altin köprü» секілді газет-журналдардың 
жарық көріп, елімізде күні бүгінге дейін өз жұмысын жалғастыруда. Нәтижесінде, Қазақстан өңірінде 
жарық көре бастаған осындай басылымдардың болуы еліміздегі этносаралық көсемсөздің, ұлттық, 
этникалық мәселенаманың өзектілігі – оны ғылыми ұғынуға, зерттеуге деген талапты арттырды. 
Ендеше, Қазақстандағы негізгі деген этнобасылымдарға тоқталайық: 

 Қазақстандағы еврейлер қауымдастығының ақпараттық хабаршысы болып табылатын "Давар" 
газеті – «Сөз» дегенді білдіреді. Республикамыздағы еврейлердің "Мицва" ұлттық ұйымдарының 
қолдауымен, 1999 жылдың мамыр айынан бері жарық көріп келеді. А3 форматында 16 бет боп 
шығатын басылымның таралымы 4000 дана, ел аумағына тегін тарайды. Негізгі тақырыптық 
айдарлары: «Қауымның тыныс-тіршілігі», «Біздің дәстүрлеріміз бен мұрамыз», «Біздің қауымның 
адамдары», «Жастарға арналған қосымша», «Тарихтар мен тағдырлар», «Біз – қазақстандықтармыз», 
«Жақында әрі алыста». Хабаршы, сондай-ақ Қазақстанда іске асырылатын халықаралық жобалардың 
жұмыстарын жазып, көрсетеді.  Олар: балалар мен жастар шығармашылығына арналған "Freilehe 
кinder" халықаралық фестивалі,   «Тарих. Жады. Адамдар» халықаралық тарихи конференциясы және 
тағы басқалар. Алғашқы бас редакторы Юрий Каштелюк, одан кейін Виктор Гольдмахер, Наталья 
Пеньковская, Людмила Енисеева-Варшаская басшылық жасаған. 2006 жылдан бастап бас редактор - 
Исаак Яковлевич Дворкин.  

«Deutschе Allgemeine Zeitung» (DAZ) республикалық газеті 1966 жылдан бастап шыға бастаған 
және ол қазіргі кезде тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орталық Азия аумағында неміс тілінде шығатын 
жалғыз газет болып табылады.  12 беттік газет орыс және неміс тілдерінде аптасына бір рет, 2200 дана 
таралыммен шығады. DAZ-ды республикамыздағы бейбітшілік пен этносаралық келісімді нығайту, 
диалог пен түсіністік мәдениетін арттыруға бағытталған мемлекеттік, ұлттық саясатты іске асыру 
жөніндегі маңызды функцияны  орындай отырып, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс  шеңберінде 
Қазақстан Республикасының үкіметі қаржыландырады. Байырғы серіктес IFA-институтының 
(Шетелдегі мәдени байланыстар институты) қолдауының арқасында, газетте қазақстандық 
әріптестерімен бірге Германиядан келген кәсіби редакторлар мен тәжірибе жинақтаушы журналистер 
еңбек етеді. Бұл газеттің немісше шығатын бөлігін айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Газетте 
100-ден астам этнос өкілдері бейбітшілік пен татулықта өмір сүріп жатқан Қазақстан 
Республикасындағы этносаралық келісімге ерекше мән беріледі. Газет Қазақстан халқы 
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Ассамблеясымен және басқа да ұлттық газеттермен тұрақты байланыс жасап,  Қазақстандағы және 
Германиядағы саяси және экономикалық жағдай туралы талдамалық материалдар жариялап тұрады. 
Қазақстандағы және басқа республикалардағы немістердің мәдени және қоғамдық өміріне үлкен мән 
беріледі. Немістердің «Возрождение» қоғамдық бірлестіктері қауымдастығының, сондай-ақ 
республикадағы басқа да этномәдени бірлестіктердің қызметін, жастар ұйымдарының мәдени және 
ағартушылық іс-шараларын, неміс авторларының Қазақстан мен Германияда шығарған  жаңа 
кітаптары туралы ақпараттарды жиі жариялап тұрады.  Газет  ТМД аумағында тұратын немістерді 
өзара ғана емес, оларды тарихи отандарымен байланыстыратын ақпараттық көпір десек те болады. 
Электрондық www.deutsche-allgemeine-zeitung.de нұсқасының арқасында оқырмандар саны әжептәуір 
артты. Германияға қоныс аударғандармен рухани байланыстың үзілмеуіне интернет-парақша бүгінде 
өз септігін тигізуде.  Газетке Қазақстанда тұратын, Орталық Азияда болып жатқан мәдени және саяси 
оқиғалардан хабардар болғысы келетін шетелдіктер тарапынан қызығушылық өте көп.  

«TÜRKEL» газеті. Орталық Азия республикаларының аумағында, атап айтқанда Әзербайжан, 
Түркия, Ресей және басқа елдердің аумағында таралады. Газет орыс, түрік, ағылшын және басқа да 
тілдерде жарық көреді. Көлемі 24 бет, форматы А3, жалпы таралымы шамамен 14 000 дана, айына екі 
рет шығады. Бұл басылымның мақсаты мен міндеттері тек Қазақстан мен Орталық Азиядағы ғана емес, 
бүкіл әлемде өмір сүріп жатқан түрлі ұлттар арасындағы достықты нығайту.  Газет беттерінде 
республика өмірі туралы, ел Президентінің ішкі және сыртқы саясаты, ұлттық салттар мен дәстүрлер, 
өмір сүру салттары, тарихы, тілі, мәдениеті туралы, сондай-ақ Қазақстан мен басқа елдердің көрікті 
жерлері туралы танымдық материалдар жарияланады. Түрлі ұлттардан шыққан атақты адамдар туралы 
мақалалар да жиі жарияланып тұрады. Газеттер беттерінде 10 жылдан астам уақыт елдің қоғамдық-
саяси, экономикалық өмірі, республикада болып жатқан оқиғалар туралы материалдар молынан 
беріліп келеді.  

"Интизар" журналы. "Интизар" журналы 2002 жылғы қазан айынан бастап, екі айда бір рет ұйғыр 
тілінде шығады, таралымы  1000 дана. Журналдың құрылтайшысы – "Мир" баспа үйі, президенті – 
Алишер Халилов. Бас редакторы – Пайзолла Ахметов. Редакторы – Азнат Талипов. Журналдың негізгі 
көтеретін тақырыбы – отбасының әлеуметтік ауқаттылығы. Республикалық әйелдер журналы 
"Интизар" бала тәрбиесі мен өзін-өзі дамыту құралы ретінде шығарылады. Журнал атауының сөзбе-
сөз аудармасы «Kүту» дегенді білдіреді.  

"Наири" газеті. Қазақстан Республикасындағы армян мәдени орталықтары қауымдастығының 
айына 1 рет шығаратын газеті. Таралымы 3000 дана. Газет алғаш рет 2006 жылы шыққан. Одан кейін 
арада үзілістер болып, тек 2014 жылы ғана Р.П.Микаелянның басшылығымен "Наири" газеті қайтадан 
жарық көре бастады. Газеттің демеушісі  А.М.Карапетян. Газет ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
саясатын белсенді түрде қолдайды.  Қазақстан халқы Ассамблеясы мен "Жарасым" ұйымының іс-
шаралары жазылып, жарияланады. Сол сияқты Қазақстан армяндарының барлық 11 филиалының және 
Қазақстандағы армян жастары қауымдастығының қызметтері туралы ақпарат беріледі.  Қазақ және 
армян тілдерін үйрету сабақтары жарияланады. Газеттің «Тұлғалар», «Тарих», «Ұлттық тағамдар», 
«Ұлттық саз аспаптары» дейтін негізгі айдарлары көптің көңілінен шығады.    

«Коре ильбо» республикалық газеті. «Коре ильбо» республикалық газеті Қазақстандағы және 
Корей түбегінен тыс жерлерде корей тілінде шығатын ең алғашқы басылымдардың бірі болып 
табылады.   2015 жылы газеттің шыққанына 92 жыл толды.  Таралымы – 1500 дана. Апта сайын орыс 
және корей тілдерінде шығады.  «Коре ильбо»-ның басты міндеттері қазақстандық патриотизмді 
тәрбиелеу, ұлтаралық бірлікті, тұрақтылықты, бейбітшілік пен келісімді насихаттау. Корейлерді 
күштеп депортациялау кезінде  «Сенбон» ұлттық газетінің бір бөлігі Қазалыға, біраздан кейін 
Қызылордаға көшірілген.  30-шы жылдардың аяғында атау «Ленин кичи» (Ленинское знамя) деп 
өзгертілген, 1978 жылы «Ленин кичи» газеті Алматы қаласына көшіріледі. Газет 1988 жылы Халықтар 
достығы орденімен наградталады. Ал 1991 жылы халықаралық «Коре ильбо» корей газеті болып қайта 
құрылады. Бүгінде Қазақстанда салиқалы, дәйекті ұлтаралық саясат жүргізіледі. Этностық БАҚтарды 
қолдау осы мақсатты жұмыстың ажырағысыз бөлігі болып табылады. Мемлекеттің көмегінің 
арқасында мерзімдік ұлттық басылымдар, солардың ішінде «Коре ильбо» газеті де Қазақстанда 
тұратын этностар өкілдері үшін рухани арқау болуда.   

«Украінські новини» газеті. (1994 жылғы 14 шілдеден бастап шығады). Қазақстанда тұратын 
украиндықтардың «Украінські новини» республикалық газетін Астана қаласындағы  «Ватра» украина 
мәдениет орталығы» қоғамдық бірлестігі шығарады. Жұма күндері, А-3 форматында, ақпараттық 
толуына қарай  8, 12 және 16 бет болып, 1000-нан 1500-ға дейінгі таралыммен шығады. Басылымның 
тілі – украин, орыс, қазақ тілдері. Негізгі тақырыптық бағыты: қазақстандағы украиндықтардың 
мәдениеті, білім алуы, өмірі туралы; Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметі, басқа этномәдени 
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орталықтардың бейбітшілікті, қазақстандықтардың арасындағы тату көршілікті және өзара түсіністікті 
нығайту бойынша жүргізген жұмысы туралы ақпараттық сипаттағы материалдар жариялау. Газет 
айдарлары - «Украина мен Қазақстанның жаңалықтары», «Қазақстандағы этномәдени орталықтардың 
қызметі», «Украин халқының тарихы мен мәдениеті», «Өзекті сұхбат», «Балаларға арналған бет», 
«Ұлттық тағамдар». Қазақстан Республикасының аумағы мен таяу және алыс шетелдегі елдерге 
тарайды.    

«Уйғур авази» газеті. «Уйғур авази» республикалық қоғамдық-саяси газеті 1957 жылдан бастап, 
Алматы қаласында шыға бастады (1991 жылға дейін «Коммунизм туғи» деген атаумен шыққан). 
Басылым әрқашан да Қазақстан халқының бірлігі мен достығының нығаюына өз үлесін қосып келеді. 
Қоғамдық ұйымдар мен жеке басылымдар көбейген бүгінгі таңда да қазақстандық ұйғырлардың 
қоғамдық ой-пікірінің қалыптасуында газеттің рөлі ерекше. «Уйғур авази» газеті бірнеше рет 
республикалық конкурстардың жеңімпазы атанды: Қазақстан Журналистер одағының Кемел Тоқаев 
атындағы жүлдесінің иегері (2001), ҚР Журналистика академиясының «Алтын жұлдыз» жүлдесінің 
иегері (2005). Қазақстан халқы Ассамблеясы ұйымдастырған «Азаматтық, бейбітшілік және ұлтаралық 
келісім мәселелері бойынша ең үздік мақалалар» конкурсының жеңімпазы (2005). Редакциядағы 
талантты журналистер заман талабына сай қызмет атқарып келеді. Олардың ішінде Қазақстан 
Республикасының «Мәдениет қайраткері», Журналистер одағы және Жазушылар одағы 
сыйлықтарының иегерлері бар. Жалпы «Уйғур авази» газеті республика тынысымен өмір сүріп, бұқара 
назарын өзіне қаратқан беделді басылымдардың бірі. Бүгінгі таңда газет  таралымы 13 мыңнан асты. 
Бұл еліміздегі басқа ұлттық басылымдар арасында ең жоғары көрсеткіш. Ұйғыр оқырмандары елімізде 
болып жатқан өзгеріс-жаңалықтармен, ресми хабарлармен, сондай-ақ, шетел жаңалықтарымен осы 
газет арқылы танысады. 

«VӘTӘN» газеті.  Қазақ, әзірбайжан және орыс тілдерінде жарық көретін «VӘTӘN» газеті 2007 
жылдан бастап шығады. А3 форматындағы 16 бетпен шығатын апталықтың таралымы 2000 дана. 
Газетте – республика өмірі, ел Президентінің ішкі және сыртқы саясаты, ҚХА туралы жаңалықтар, 
Қазақстан мен Әзербайжан халықтарының ұлттық салттары мен дәстүрлері, тілі, мәдениеті туралы, 
сондай-ақ екі елдің көрікті жерлері туралы материалдар жарияланады.  Басылым достық және 
ақпараттық сипатта, елдің мемлекеттік және ұлттық саясатын қолдауды көздейді және Қазақстан 
аумағында тұратын әртүрлі этностардың арасына достық дәнін себуді мақсат тұтады.     

«Жаршы Ассамблея – Вестник Ассамблеи» газеті. «Ассамблея Жаршысы – Вестник Ассамблеи» 
газеті –Шығыс  Қазақстан облысы ҚХА мен облыстық Достық үйі – Қоғамдық келісім орталығының 
бірлескен жобасы. Бірінші саны  2009 жылдың тамыз айында жарық көрді. Таралымы – 500 дана, қазақ 
және орыс тілдерінде шығады. Газеттің көлемі – А3 форматында, 8 беттен тұрады.  Газеттің редакторы 
– кәсіби журналист Андрей Кратенко. Редакциялық топқа ҚХА мүшесі Лео Шик, Шығыс Қазақстан 
облысы ҚХА хатшылығының басшысы Еркінбек Аязбаев, Достық үйінің директоры Эльдар 
Төлеубеков, Әзербайджан ЭМБ мүшесі Гюнель Алыева, Семей қаласындағы татар орталығының 
мүшесі  Виктория Купцова кіреді. Шаңырақ сияқты, «Ассамблея Жаршысы – Вестник Ассамблеи» өз 
беттерінде түрлі тақырыптарды, түрлі этностарды көтеріп, тілдер мен дәстүрлерді біріктіруге 
тырысады. Басылым бұдан әрі де достықты орнықтырушы, әрі шежірешісі болуға ұмтылады.    

"Жамият ва маърифат" газеті. "Жамият ва маърифат" газеті апта сайын қазақ, орыс және өзбек 
тілдерінде шығады, таралымы – 2000 дана. Өңіріміздегі әлеуметтік, экономикалық ақпараттар газеттің 
негізгі тақырыбы. "Жамият ва маърифат" жобасының негізін қалаушы және жетекшісі - Абдумалик 
Сарманов. Құрылтайшының және басылым оқырмандарының қаражаты есебінен қаржыландырылады. 
"Жамият ва маърифат" басылымдары арқылы өзбек тілінде жазатын көптеген қаламгерлер өсіп шықты.  
"Жамият ва маърифат" басылымдары жасы кіші оқырмандардың мерзімді баспасөз оқу мәдениетін 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Әлеуметтік және мәдени даму мәселелерін уақтылы және жан-
жақты талқылап, жариялап отырады. "Жамият ва маърифат"тың 2003 жылы жарық көрген алты газеті 
қолымызға тиді. Олар: №25 – 4 шілде, №27 – 18 шілде, №29 – 8 тамыз, №30 – 15 тамыз, №31 – 22 
тамыз, №32 – 29 тамыз айларындағы нөмірлер. Газет таза өзбек тілінде жазылған. Газеттің алғашқы 
беті әртүрлі саладағы бизнес өкілдерінің жарнамасына берілген. «Жаһан жаңалықтары» айдарымен 
интернет көзінен алынған ақпарат, поэзия мен қысқа әңгімелер, сканворд берілген.   

«ДОСТЫК-ДРУЖБА» журналы. Бұл журнал Қазақстан халқы Ассамблеясына тиесілі 
болғандықтан, онда атқарылған алуан түрлі қызметтердің нәтижесі оқырмандарға осы журнал арқылы 
жеткізіліп отырды.  2003 жылы жарық көрген бұл журналдың негізгі миссиясы - қазақ тілін оқыту және 
дамыту, халықтың көші-қоны, шетелдерде жүрген қандастардың атамекенге оралуы туралы мәселерді 
көтеру, халықтың бойында патриотизм сезімін орнықтыру, тарихи тегіміз туралы жиі айтып, оны дер 
кезінде жариялау болды. Негізгі айдарлары – «Бір ел – бір тағдыр», «Дәстүрлерді сақтаушы», 
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«Қазақстандықтар», «Алуан сырлы әлем». 3000 таралыммен 2 айда 1 рет шығарылды. 2006 жылы 
аталмыш журнал «Этносаралық және конфессияаралық келісім» тақырыбын ең жақсы жазып, 
көрсеткен басылым ретінде «Алтын жұлдыз» жүлдесін алды. Өзінің 10 жылдығында журнал 
«dostykmag.kz» сайтын ашты, ондағы материалдар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 
орналастырылды. Редакцияның 2011 жылы ЕҚЫҰ саммитіне дайындаған «Қазақстан және Әлем» 
кітабы – ТМД-ға қатысушы елдердің “Кітап өнері” халықаралық конкурсының «Содружество» 
дипломына ие болды. Осы уақытқа дейін бұл  редакция Қазақстан Халқы Ассамблеясының қызметі 
туралы 10 шақты кітап пен фотоальбомдар шығарды.   

«Türkel» газеті. Айына екі рет шығады. Газет орыс, түрік және ағылшын тілдерінде шығады. Елдер 
бойынша жалпы таралымы 14000 дана. Орталық Азия өңірі мемлекеттерінің, Әзербайжан, Түркия, 
Ресей және т.б. елдердің ірі компанияларына, отельдеріне, сауда орталықтарына, Түрік авиа желісінің 
борттарына, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерге, жоғары оқу орындарына тарайды.     

«Altin köprü» еуразиялық журналы. «Аltin köprü» еуразиялық журналы  медианарықта он 
жылдан бері бар. 124-беттік «Аltin köprü» журналы тоқсан сайын шығады, иллюстрация жасалған. 
Жалпы таралымы 7000 дана. Бұл басылымдарда ақпараттық материалдар, түрлі оқиғалар туралы 
репортаждар, түрлі мемлекет қайраткерлері берген сұхбаттар, әлем халықтарының дәстүрлері мен 
ұлттық салттары туралы әңгімелер жарияланады.  Сондай-ақ, оларда танымдық сипатта ірі 
компаниялар мен фирмалар туралы ақпараттар мен мақалалар басылады. Негізгі ұстанымдары, 
мақсаттары мен міндеттері – халықтардың мүдделерін білдіру, ұлттар арасындағы достықты 
нығайтып, бекіту болып табылады. 

«Ахыска». Түрік этномәдени орталығының халықаралық газеті.  2000 жылы 5000 таралыммен 
шығарылды. Бас редакторы Зиятдин Касанов. Алғашқы редакциялық алқаның құрамында Тамаз 
Аскаров, Мейрибан Алиева, жауапты редактор Станислав Набоков, координаторы Ансар Эюбов, орыс 
бөлімінің редакторы Надежда Фоминская, иллюстрация бөлімінің бастығы -  Муса Пашаоглы болды. 
Қоғамдық бөлімнің редакторы, білім бөлімі бойынша Алибек Каримов, мәдениет бөлімі бойынша 
Қазақбай Қасымов жауапты болған.  2007 жылы ҚХА Республикалық қоры азаматтық әлем мен 
ұлтаралық келісім мәселелерін жазып көрсету бойынша БАҚ арасында өткізген конкурста  I орынға ие 
болған. Бүгінде газет қазақ, түрік және орыс тілдерінде шығарылады. «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы», «Спорт», «Тарих», «Поэзия», «Шоу-бизнес», «Балаларға», «Тұлға», «Мемлекеттік 
және түрік тілі сабақтары», «Дін», «Дөңгелек үстел», «Қонақ», «Ресми бөлім» (Мемлекет басшысының 
кездесулері, сөйлеген сөздері, Жолдаулары жарияланады), сондай-ақ «Қазақстан жаңалықтары», 
«Түркия жаңалықтары», «Түркі әлемінің жаңалықтары» және «Әлемдік жаңалықтар» деген 
айдарларымен жарық көруде. «Ахыска» ҚХА этномәдени орталықтарының басылымдарымен  («Коре 
ильбо», «Уйгур авази», «Украиньски новини» және т.б.), “Достық» журналымен және Қазақстанда 
шығарылатын басқа да газеттермен және  журналдармен ынтымақтастық қатынас орнатқан. «Ахыска» 
газеті Қазақстандық этностар арасында этносаралық қатынастарды нығайту бойынша үлкен жұмыс 
жүргізіп, әртүрлі ұлт өкілдерінен шыққан көрнекті тұлғалар туралы материалдарды үзбей жариялап 
тұрады.  «Ахысканың» бүгінгі кездегі бас редакторы - Ровшан Мамедоглы неғұрлым жақын танысу, 
этнобірлестіктердің қызметтері туралы ақпарат алмасу үшін барлық этноБАҚтарды біріктіруді  
ұсынды [3].     

Этнос – халық, көсемсөз – дәуір үні. Яғни, жасампаз халық пен оның жазба көсемсөзі тұрғанда, әр 
халықтың өз дәуірінде қосатын үні, шығармашылығы бар. Демек, көпұлтты мемлекеттегі этнобасылым 
жарияланымдарының тақырыптық, мазмұндық негіздеріне ғылыми тұрғыда баға беру бүгінгі күннің 
талабы.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Қазақстан халқы Ассамблеясы: алғашқы қадамдар (1995-1997) Құжаттармен материалдар жинағы. Астана, 2015 
2. Назарбаев Н. Туған елім – тірегім. Алматы, Рауан, 2001 
3. http://assembly.kz/ru/ethnos 
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 ПОИСКИ ОПТИМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕДАКТИРОВАНИЯ КНИГИ: 

 КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ 
 

Процесс редактирования традиционно содержит инструментарий мыслительного, образного и 
формального анализа. Основы классического редактирования и литературной обработки текстов на 
казахском языке были разработаны и творчески развиты деятелями Алаш.  Каждый их них имел опыт 
редактирования текстов, издания в целом и относился к этому процессу с особой ответственностью. 
Последователи великих мастеров слова часто обращаются к их бесценному опыту в редакторском деле. 
Более того, современное редактирование базируется на прочном фундаменте, заложенном еще в 
период расцвета движения Алаш. 

Название данной статьи не случайно, так как процесс выбора оптимальной модели редактирования 
книги в современных условиях далек от завершения. Такое положение характерно не только для 
Казахстана. Причиной тому изменения, связанные со статусом профессии, технологическими 
преобразованиями, модификацией методик редактирования.  

В деятельности редактора выделяют несколько направлений, которые актуальны на сегодняшний 
день. Это собственно редакционное (редакторская подготовка издания), организационно-
управленческое, информационное, маркетинговое.  Акцент в редакторской деятельности может 
смещаться в зависимости от вида издания. Тем не менее, первоочередной задачей редактора остается 
ответственность за контент, подготовку рукописи к изданию, но практика показывает, что во многих 
случаях недостаточно просто выправить текст. Насущными задачами становятся необходимость 
выстраивать коммуникационную политику книжного проекта, участвовать в промоушене книги, 
разрабатывать маркетинговые ходы. 

Исследователи изучают различные направления редакторской работы, предлагают 
экспериментальные модели оптимизации текста, литературной правки, критической оценки текста. 
Так, ученый В.И. Максимов рассматривает аспекты взаимодействия автора с аудиторией, согласно 
которым связующим звеном между ними является текст. Цель литературного редактирования состоит 
в том, чтобы облегчить общение между создателем произведения и тем, для кого предназначается 
информация [1].  

В своем пособии «Литературное редактирование» К.М. Накорякова подчеркивает этическую 
сторону взаимоотношений между издателями и авторами [2]. Среди трудов по данной тематике важное 
место занимают разработки выдающегося ученого Д.Э. Розенталя. «Справочник по литературному 
редактированию» является базовой книгой для всех редакторов [3].  

В ряду практических пособий для редакторов можно назвать книгу И.Б. Голуб «Конспект лекций 
по литературному редактированию». Автор уделяет значительное внимание критериям редакторской 
обработки различных видов текста, перспективам развития процессов редактирования [4].  

 Современная концепция редактирования книги строится на модификации классической теории и 
методики редактирования с учетом современных форм и стандартов издательского дела, а также на 
рецензировании и экспертизе текста. Концептуальные идеи редактирования проистекают из самой 
сути профессиональной общественно-литературной и креативной деятельности, заключающейся в 
руководстве подготовкой к выпуску издания. Основная идея, на которой зиждется редакторская 
деятельность, остается незыблемой – творческое сотрудничество редактора с автором, направленное 
на совершенствование содержания и формы авторского оригинала. Исследователь Джейн Абао 
замечает, что основная работа редактора – редактировать, а не высказывать свое мнение. Это в 
основном управленческая работа [5]. 

Таким образом, процесс редактирования сегодня понимается широко, не только как правка 
ошибок и тематическая структуризация текста, а как руководство созданием и проведением целого 
проекта. Зарубежный исследователь аспектов современного редактирования Стефани Флаксман 
утверждает, что редактирование – это больше, чем просто проверка грамотности, орфографии, 
пунктуации. Это возможность понять разницу между небрежным, неряшливым текстом и его 
отредактированным вариантом. Создание креативного контента возможно только при учете интересов 
аудитории, построении своеобразного «редактирования импульса». Импульсом может стать 
комментарий, реплика, субъективное мнение [5]. 
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Отечественная практика редактирования показывает, что профессиональная помощь редакторов в 
подготовке и продвижении книжного издания необходима для любого издательского проекта. 
Современный редакторский корпус издательств воплощает творческие идеи, созданные в рамках 
книжного издания, оформляет и доносит их до конечного потребителя. 

В книжной практике на сегодняшний день обязанности редактора трактуются весьма широко. 
Поэтому определиться, что же является основным, а что второстепенным в деятельности редактора 
немаловажно. Детальное рассмотрение редакторского процесса позволяет сделать вывод о том, что 
основными задачами редактора остаются – анализ, оценка и правка текста. И первое, на что 
необходимо обращать внимание, каков уровень владения языкому редактируемого вами автора. 
Степень знания языка, на котором пишет автор – основное условие вмешательства редактора в 
текст.Именно от этого зависит, как редактор работает над авторским произведением: переписывает 
текст, сохраняя рациональное зерно, самобытность автора или вносит дополнительные штрихи, 
исподволь совершенствуя форму авторского произведения, своими рекомендациями, может 
быть,подсказывая новые повороты темы.  

Вслед за языковыми проблемами идут этические: концептуальное согласие, несогласие с автором. 
В случае критического отношения редактора к позиции автора, неприятия его точки зрения, языкового 
выражения возможна только механическая правка. А это всегда – минус для авторского произведения 
и, в конечном счете – для читателя. Задача редактора в подобных ситуациях – подняться над своими 
пристрастиями и профессионально отредактировать представленный текст. 

Если прежняя концепция редактирования ставила своей задачей - прогнозировать отношение 
читателей к выпускаемой книге, брошюре, журналу, газете…, была актуальной цепочка: автор – 
редактор – читатель. То современная концепция редактирования уже не настаивает на этом аспекте. 
Актуальной становится цепочка: автор – редактор. Предугадать читателя – занятие неблагодарное, в 
котором присутствует эффект конечной неопределенности. На редактора, его вкус, опыт, 
профессионализм возлагается миссия первого читателя.  

По-прежнему актуально представление о редакторе как лице, координирующем работу над 
рукописью всех участников процесса создания книги, газеты, журнала: автора и оформителя, 
вычитчика и корректора, редактора художественного и технического. Но, рассматривая две стороны в 
деятельности редактора: организаторскую внутри и вне издательства, и критическую в работе над 
рукописью, мы вынуждены признать, что организаторская сторона востребована больше, хотя менее 
изучена и разработана.  
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Бота БАЛГАРИНА, 
магистрант 

М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 
 

М. ЖҰМАБАЕВТЫҢ «БАТЫР БАЯН» ДАСТАНЫ МЕН С. СЕЙФУЛЛИННІҢ 
«КӨКШЕТАУ» ПОЭМАСЫНДАҒЫ ҮНДЕСТІК  

 
Поэзия әлемінде айрықша із қалдырған, өзіндік үлкен қолтаңбасы бар, терең сырға, ұшқыр қиялға 

толы өлең дүниесімен азаттықты кейінгіге аманат етіп қалдырған кемеңгер ақын, жалынды қоғам 
қайраткері Мағжан Бекенұлы Жұмабаев.  

Мағжан өлеңдеріндегі ең басты тақырып – ел мен жер тағдыры. О бастан-ақ халқына азаттық өмір 
тілеген ақын туған елінің өткен тарихына үнемі көз жіберіп отырады. Сол арқылы тарихи шындықтың 
бетін ашады. Мағжанның «Батыр Баян» дастаны – ұлттық эпостық және лирикалық дәстүрді жаңа 
көркемдік жан-жақты байытқан поэма. Поэмада көтерілген тақырып – ұлттық тақырып. Қазақ елінің 
ғасыр бойы көксеген арманы.  

Қазақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушы жалынды ақын, айбынды күрескер, қоғам қайраткері 
Сәкен Сейфуллин Көкшетаудан тарайтын тарих пен табиғат көрінісінің қазақ әдебиетіне, поэзиясына 
бергені де, дарытқаны да ерекше. 
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Сұлу Көкшенің табиғаты мен ел тарихын Мағжан мен Сәкеннің шын ақындық қуатпен жазылған 
дастандары қазақ поэзиясына қосқан інжу-маржандары еді. Сол туындылардың қадір-қасиеті уақыт 
озған сайын құрметтеле береді, жаңа ұрпақпен табыса береді. 

Мағжанның «Батыр Баян» поэмасы мен Сәкеннің «Көкшетау» поэмасындағы қос ақынның 
Көкшетау табиғатын жырлаудағы үндестігі байқалады. Мағжан Жұмабаев өзінің атақты «Батыр Баян» 
поэмасын шындықты объективтік тұрғыдан бейнелейтін реализм принципін ұстанып жазды. Бұл 
поэмада тамсана толғайтын пейзаждың өрнегі қаншама. Көкшені аралғанда көздің жауын алатын бұл 
суреттерді көріп, айнытпай қалай түсірген деп қайран қаласың. Көңіліңді мұңды күй, дертті саз 
билейді. Сол таң-тамаша ететін пейзаж Абылайдың қонысы. Қиялың шарықтап, енді бір сәт көңілің 
ұлт тағдырына байланысты оқиғаларға жетектеп бара жатқанын өзің де байқамай қаласың. Бұл–
психологиялық параллелизмнің күрделі түрі. Ойың сан-саққа жүгіреді. Ит тұмсығы өтпейтін қарағай 
неге жалаңаштанады? Көкше асау ерке аңдарынан айырылса, бұл ненің кеселі? Абылайдай иесінің 
жоқтығынан болар ма деген сұрақтар ми шаншытады.  

«Арқада жер жетпейді Бурабайға» деген секілді тебіреністі, көкейкесті жинақтаулар туады. 
«Оқжетпестің қиясында» атты балладасын Мағжан Жұмабаев былай деп бастайды: «Арқада Бурабайға 
жер жетпейді, Басқа жер ойды ондай тербетпейді. Бурабай көліменен Көкшетауды, Көрмесең 
көкіректөн шер кетпейді».[2, 250 б.]. Енді арада біраз уақыт салып, «Көкшетау» поэмасын жазған 
Сәкен Сейфуллин шығармасын қалай бастайтындығын тыңдап көрелік: 

«Арқаның кербез сұлу Көкшетауы, 
Дамылсыз сұлу бетін жуған жауын.  
Жан-жақтан бұлттар келіп ертелі-кеш,  
Жүреді біліп кетіп есен-сауын» [1, 22 б.].  
«Қарттардың баян қылған әңгімесін» Сәкен поэманың «Жеке батыр», «Бурабай», «Оқжетпес» 

«Жұмбақ тас» бөліктерінде баян етеді. Ақын Көкшедегі жер аттарының аталу мерзімін, ежелгі аңыздар 
сарынын өзі суреттеп отырған Абылай заманына әкеп таптық мүддеге орай өзгерткен. Поэмадағы 
негізгі сюжеттік желі – «Оқжетпес», «Жұмбақтас» тарауларында өрілген. «Оқжетпес», «Жұмбақтас» 
аңыздары – Сәкен поэмасының негізгі тараулары. Ақын сол дәуірдің шындығын, ондағы таптық 
қарым-қатынастарды, ұнамды-ұнамсыз адамдар образдарын да осы тарауларда ашады. Бұл 
аңыздардың негізі – қазақ пен қалмақтар арасындағы ерте кездегі жауласушылықтың оқиғалары болып 
табылады. Қазақ ханы Абылайдың қалмақты жаулауын көрсететін бір эпизодты баяндай отырып, автор 
сол арқылы хандар ісіне халықтық көзқарасты баяндайды. 

Мағжанның негізінен тарихи оқиғаларға, деректерге сүйеніп жазылған Батыр Баян дастаны 
Байжігіт, Тасболат, би Толыбай, Қанай, Қанжығалы қарт Бөгенбай, Жанатай, Бәсентиін Сарымалай, 
Оразымбет, Елшібек, Жәнібек, Жәбек, Сырымбет, Қарабұжыр сияқты белгілі би, батырлардың есімдері 
аталады. Жиын біреуді күтіп, бірнеше күнге созылады. Ханның өзімен бірде олай, бірде бұлай 
сөйлесіп, кейде сөзге келіп қалатын дала батырларының осы күйі былайша суреттеледі: «Батырлар 
бұғаудағы арыстандай... Көкшенің бауырында өңшең көкжал. Күңіреніп күтіп жатты, күндер талай». 
Осыншама би-батырлардың күтіп жатқаны батыр Баян болатын. Баян – тарихта болған адам. 
Ұрпақтарының айтуы бойынша 1700-1757 жылдар арасында өмір сүрген батыр. Баянды Абылай хан 
аса қадір тұтып бағалаған. Мағжанның шығармасындағы Баян мен Абылай арасындағы оқиға өмірде 
болған. 

«Батыр Баянда» көтерілген тағы да бір маңызды мәселе – жер-су атауларына байланысты. Поэмада 
оқиға желісі Көкше жерінен Абылай ханның ордасында бастау алып, Жетісу, қазақ пен қалмақтың 
қалың қолының түйіскен жерде жалғасып табады.  

Балқаш қой бұл айдыны сылдыр қаққан, 
Балқаштың бетін мәңгі меруерт жапқан.  
Қаратал, Аягөзбен – екі көзі,  
Еркесі – іле өзені ұзын аққан. 
Басы егіз ерке Іленің: Кеңес, Текес, 
Тәңірінің тентек Текес дәмін татқан [1. 179]. 
Бұл тарихи маңызы бар деректер. Қазақ пен қалмақ соғысқан қан майданның қай жерде 

болғандығын ақын нақты осы жыр жолдарында көрсеткен.  
Көкшетау – Солтүстік Қазақстан облысындағы тау. Алатаудың бірінші сыңарындағы көк сөзі 

«аспан» және «ше» үстемелі мәнді қосымша. Атаудың толық мағынасы: «көкпеңбек, әдемі, сұлу боп 
көрініп тұратын тау». 

Мұндағы Балқаш көлі жайында халық арасында мынандай аңыз сақталған: Бұдан көп ғасыр бұрын 
көлдің батыс жағалауын бір бай мекендеген екен. Оның Балқия атты қызы болыпты. Ол ақылдығымен, 
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адамгершілігін ел аузына ілігіпті. Сүйікті қызды бүкіл ел – жұрт еркелетіп Балқаш деп атайды екен. 
Жасы 17-ге толғанда Балқия алыс елден келген Ерден атты жас жігітке ғашық болыпты. Бірақ 
қазақтардың салты бойынша Балқияның атастырып, малын алып қойған екен. Содан екі жас 
ақылдасып, бір түнде қашып кетеді. Екеуі бір қамыстың түбіне келіп паналайды, сонда олардың 
аттарына қабандар тап береді. Ерден аттарын құтқарам деп өзі қатты жараланып қайтыс болады. 
Балқия жігітті жерлеген соң өзі де өлмек болады. Бұл кезде Балқияның әкесі қызын ұстап әкелуді 
бұйырады. Жігіттер Балқияның тығылған жерін тауып алады. Қыз әкесінің қатал мінезін біліп, жардан 
суға секіріп кетеді. Бұл оқиғаны естіген халық сол көлді қыздың атымен атайтын болыпты – дейді 
халық аңызы. 

Қаратал – Алматы облысындағы өзен, ұзындығы 321 км. Осы өзен атымен қойылған поселке, аудан 
аты бар. Қаратал сөзінің мағынасы «қалың, ну өскен тал», «қалың, жыныс орман, тоғай» деген ұғымға 
сәйкес келетіндей. Бұған Қаратал өзенінің жағасындағы талдың көп, қалың өсуі дәлел болады [3.32]. 

Жолдыөзек – Ертіс алабындағы тұйық көл. Солтүстік Қазақстан облысының Аққайың ауданының 
жерінде, Қызылағаш ауылының солтүстігінде, Талдыарал көлінің батысында орналасқан. Ауданы 12, 
ұзындығы 6,2, ені 3 шақырым шамасында. Қарашаның басында қатып, сәуірдің аяғында мұзы ериді. 

Сәкен Көкше аңыздарының ішіне «Жеке батыр», «Бурабай», «Оқжетпес», «Жұмбақтас» туралы 
әңгімелерді бөліп алады. Бұл аңыз әңгімелер Көкшетаудағы бірнеше жерлердің жоғарыдағы аттарға ие 
болуы жайын шертеді. «Жеке батыр» тауының аты қарауылда тұрған батырдың қалғып кетуімен 
байланысты туса, «Бурабай» сол көлді мекен еткен ақ бас бура тарихымен байланыстырылады. 
Ақынның ескі аңыз-әңгімелерге сын көзімен қарап, оған халықтық тұрғыдан баға бере білгенін осы 
тұста анық байқауға болады. Сәкен жырлауындағы ел аңызында Бурабай көлін мекендеген ақбас бура 
– ардақты ел күзетшісі, соның жақсылық, жаманшылығына ортақ жануар болып суреттеледі. Мұның 
өзі тіршілігі төрт түлік малмен байланысты болған халықтың сол малды аруақты деп табынуы кезіндегі 
ұғымның әсері болуы ықтимал. Ақ бура ел өміріне қатысы бар елеулі жайларды алдын ала сезетін 
болған деседі. Оны елге білдіруге тырысып, бақсыдай азынап тауды кезген. Осындай ел аңызындағы 
қасиетті бура бір күні ойда жоқта оққа ұшады. Бұл тұста ақын казақ хандарының озбырлық 
қылықтарын батыл әшкерелейді. Әсіресе, халықтың қас жауы Қасым төре Абылайұлының ел 
қасиеттеген, оның досы болған бураға оқ атуын ызамен жырлайды. 

Сәкен пайдаланған аңыздарда Қасым бейнесі осы тарихи шыңдық негізінде сақталады. Ақын оның 
өзін «жасынан сотқарлығы басым төре» десе, қасындағы адамдарын көрінгенге «соқтыққан өңкей 
сотқар, жалаң-жалаң» еткен тентектер етіп суреттейді. 

Қасымның ақбас бураны атуы арқылы автор қанқұмар ханның халыққа қарсылығын тағы бір 
аңдатады. Оның халықтың киелі тұтатын, қадірлейтін бурасын атуы – осының дәлелі. Екінші жағынан 
аңыз Қасым тұқымының тозып кетуін халық қарғысынан деп түсіндіреді. Қарғыстың келуі жөніндегі 
діни ұғымның шеңберінде қалмағанмен, ақын бұл арқылы халықтың да ханға деген көзқарасын 
танытады. Ал, атылған ақбас бура мәңгі тас боп қатып, шөгіп қалған. Бурабай жөніндегі аңыздың 
қорытындысы осы. [5] 

Көкшетау поэмасында жер аттарына байланысты аңыздар да бар. «Жеке батыр», «Бурабай», 
«Оқжетпес», «Жұмбақтас» туралы жоғарыда айтылған әңгімелер осыны дәлелдейді. 

Поэманы оқып отырғанда Сәкеннің негізгі ойы – Көкшенің көркем табиғатын жырлау болғандығын 
байқау қиын емес. Ол кандай уақиғаны әңгімелесе де Көкшетаудың табиғат байлығымен, көлінің, 
тауының әсем көріністерімен байланыстырып, соған меңзей отырады. Кейде ол өзінше тауға, шыңға, 
көлге портрет, мінездеме береді. Жеке батырды ол ұйықтап жатқаи батыр күйінде: 

«Батырдың қырыққа таяу келген жасы, 
Денесі биік жота, таудай басы, 
Сақалы төсін жапқан, қыр мұрынды, 
Киюлі баста жатыр дулығасы», – деп бейнелесе, 
Окжетпес шыңының биіктігін: 
«Тілдесіп тау мен аспан суйіседі, 
Сәлем кып бұлттар басын иіседі. 
Қиырдан келген қаңғып түрлі бұлттар 
Бас косып тау төсінде түйіседі», – деп суреттейді. 
М.Қаратаев «Көкшетау» поэмасын Сәкеннің «жарқын, колоритті, ең бір шабытты шығармасы» деп 

атады. Ол «Мұнда ақын туған жердің сәнді көркін, Көкшенің тауы мен оның айнадай мөлдір көлдерінің 
керемет сұлулығын зор шеберлікпен аса көркем суреттейді» деп жазады. 

Баллада мен поэма стилінің басталуы үндес. Қос қазақ ақынының бірінен бірі өткен суретшілдігі 
қандай. Туған жер табиғатына табынған, иіген сезімді, перзенттік сүйіспеншілікті жырладың, осылай 
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жырла дегізеді. Сәкен мен Мағжан шығармаларындағы сөз қолдану ерекшелігі де екі ақын мұрасын 
етене жақындастырады, олар туралы сөз қозғаған замандастары да осыны меңзейді. «Мағжан – нәзік 
сезімнің, тәтті қиялдың ақыны, ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны». (Ж.Аймауытов). «Сәкен 
Сейфуллин – қазақ кеңес поэзиясының көш бастаушысы, көркемдік жетекшісі». (Е.Ысмайылов). 

«Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, 
 Кіндік кесіп, кірім сенде жуған жер. 
 Жастық-алтын, қайтып келмес күнім де, 
 Ойын ойнап, шыбын-шіркей қуған жер», – деп ақын Мағжан киелі Сарытомар жеріне әндетіп, 

жырлай келсе:  
«Сыртында ақбоз үйлер жарасқан көл, 
 Байларың кедейлерге қарасқан көл. 
 Ағайын тату-тәтті қоныс бірге, 
 Саулықты сағат сайын сұрасқан көл», – деп өзінің Шалқар көлін Сәкен жырға қосады. Сөйтіп 

ақындар туған жерге, халқына деген махаббатын жырға қосып, елге деген ынтығын білдіреді. Қазақ 
топырағындағы жыр-өрнек үлгісін өз үнімен байытып, ақындық болмысы жарқырай көрінген Мағжан 
Бекенұлы Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллин қаламдарынан туған асыл қазыналар – халық үшін 
таусылмас мұралар. Олардың өрнекті өлеңдерінің құпиясын тану үшін жырларының әр шумағын, әр 
жолын ой көзімен оқып, терең сезіммен қабылдай білу керек. Сонда ғана ақындардың сырлы ой-
сезімдерінің шынайы әлеміне бойлап, сырты сұлу, іші терең мазмұнды, жұмыр жырларының сырын 
түсіне аламыз. Ақындардың поэзиясынан олардың суреткерлік шеберлігін, ой тапқырлығын, тіл 
құдіретін, стильдік қуатын анық аңғарамыз.  

Қорытындылай келгенде, Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында халық 
арасынан шыққан дара тұлғалардың есімін ұлықтап, еңбегін насихаттау жайы айтылған.Алаш 
қайраткерлерінің рухани мұрасы ұлттың баға жетпес байлығы. «Біздің заманымыз – өткен заманның 
баласы, келер заманның атасы», – деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, ұлт қайраткерлерінің өнегелі 
еңбектерін жинақтап, ғылыми-зерттеулер жазып, елге таныту алдымызда тұран маызды міндеттердің 
бірі. Сол себепті Алаш қалам қайраткерлері Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллиннің 
шығармашылығын зерттеудімақсат еттім. 

Жоғарыда аталған мақаласында Ұлт Көшбасшысы Ұлы дала мұрагерлерінің өткен 
мыңжылдықтағы халық ауыз әдебиетінің таңдаулы үлгілері: ертегілері, аңыз-әфсаналары, қиссалары 
мен эпостарын жинақтауды тапсырды. Осы бағытта фольклорлық қиял-ғажайып аңыз-әңгіме, ел ішінде 
жатқан түрлі оқиғаларды қайта қарап, рухани жаңғыруға сәйкес қайта түлетуді талап етіп отыр. 
Тарихсыз ел болмайды. Қазақтың қай жері де киелі. Жер-су атаулары – ғажайып тарих. 

Осы орайда «Әдет-ғұрыптың қаймағы бұзылмаған қазақтарда өмірдің бір саласын қамтитын тарихи 
оқиғалармен байланысты елді мекен, жер-су атаулары мен адам аттарының атадан балаға жалғасып 
жататын жақсы дәстүр бар», – деген Ш.Уәлихановтың пікірі ойға оралады.  

Алаш жолы – ұлт тарихының айнасы, елдік мұрат-мүдденің асыл арнасы. 
Жинақтап айтқанда, қазақ халқының тарихы, қалыптасу кезеңдері мен даму жолы – Алаш арқауы: 

азаттық, бостандық, тәуелсіздік мұраттарын құрады. Қазақ мемлекетін құру арман-аңсарларына 
айналды. Бұл, әсіресе ел-жерге иелік ету, тарих, дәстүр, дін, мәдениет, руханият ісіне адалдық, 
жанашырлық пен жауапкершілік таныту  

Алаш мұраты – ел тарихының жарқын беттерін, қазақ зиялыларының қоғамдық-әлеуметтік мәдени 
мұраттарын, тарихи жауапкершілігін, ақыл-парасатқа суарылған дәстүрлер жиынтығы мен 
тәжірибелерін, ұлттық қозғалыс пен жаңа уақыттың даму аспектілерін, ұтымды жүйесін құрайды. 

Алаш идеясы – бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның да басты идеяларының бірі. Алаш идеясы – ұлтты 
біріктіруші, тұтастырушы идея ретінде қашан да қазақпен бірге жасайды. Алаш арманы – бүгінгі 
Тәуелсіз Қазақстан! Бүгінгі тағдыр сыйлаған тәуелсіздік таңының атқанына қуана отырып, 
тәуелсіздікті Алаш азаматтарынан бастау алатынын ұмытпауымыз керек.  
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СИСТЕМЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Изменения в ходе промышленной и хозяйственной деятельности человека породили в социуме 

постоянно растущее чувство тревоги за свое существование. К этому времени все континенты стали 
огромной индустриальной площадкой, темпы переработки природных ресурсов катастрофически 
возросли, обнаружилась связь бесчисленных аварий на производстве с новейшими технологиями, 
выявились опасные последствия испытаний оружия массового поражения. На повестку дня вышли 
вопросы выживания человечества. Начали сказываться и социальные последствия 
макроэкономических изменений – рост народонаселения, скученность проживания людей в 
мегаполисах, увеличение детской смертности, количественное увеличение инвалидов, беспризорных 
детей как результат военных действий, более частое обращение людей к таким способам достижения 
психофизиологического комфорта, как алкоголь и наркотики Г.Маклюэн первым обратил внимание на 
роль средств массовой коммуникации, особенно телевидения, в формировании сознания независимо 
от содержания сообщения. На основании этого он сделал вывод, что сообщением, передаваемым 
средством общения является само это средство. По мнению Г.Маклюэна, телевидение это не труба, по 
которой можно передавать все, что угодна. При передаче сообщения техническое средство не 
нейтрально, а передает сообщению свои свойства. Все, что передается по телевидению, само 
становится телегенным. Телевидение, собирая на экране все времена и пространства сразу, сталкивает 
их в сознании телезрителей, придавая значимость даже обыденному. Привлекая внимание к тому, что 
уже произошло, телевидение сообщает аудитории о конечном результате. Это создает в сознании 
телезрителей иллюзию того, что демонстрация самого действия ведет к данному результату. 
Получается, что реакция предшествует акции. Телезритель, таким образом, вынужден принимать и 
усваивать структурно-резонансную мозаичность телевизионного изображения. Телезрителю 
приходится соотносить разрозненные сообщения между собой, формируя «шарообразный космос 
мгновенно возникающих взаимосвязей». На эффективность восприятия информации влияют 
жизненный опыт телезрителя, память и скорость восприятия, его социальные установки. В результате 
телевидение активно влияет на пространственно-временную организацию восприятия информации. 
Деятельность средств массовой коммуникации перестает быть для человека производной от каких-
либо событий. Средства массовой коммуникации начинают в сознании человека действовать как 
первопричина, наделяющая действительность своими свойствами. Происходит конструирование 
реальности средствами массовой коммуникации. Средства массовой коммуникации, таким образом, 
формируют свое, мифологическое пространство. Исходя из этого, Г.Маклюэн на первый план 
выдвигает миф, как наиболее органичный для человека, живущего в условиях электронного 
окружения, способ восприятия мира. В мифотворчестве функционирования средств массовой 
коммуникации телевидение воспринимается как вещь, порождающая реальную телевизионную 
практику. Для телевизионного поколения само собой разумеющимися становятся убеждения, что 
средства массовой коммуникации вездесущи, всемогущи, всезнающи. Через средства массовой 
коммуникации потребитель проникается иллюзией собственной исключительности, проницаемости, 
просвещенности. Однако, усматривая в телевизионном поколении позитивные установки, Г. Маклюэн 
довольно пессимистично отзывался о его практических достижениях. Телевизионное поколение, по 
мнению Г. Маклюэна, с одной стороны – творец настоящего, а с другой - его жертва. 

Оперативная информация актуализирует для каждого индивида морально-этические, правовые, 
идеологические и прочие нормы сегодняшнего общества. Преимущественный канал распространения 
такой информации – массовые коммуникации. Если взглянуть на этот процесс в динамике, доля 
оперативной информации (относительно структурной и фундаментальной) заметно возрастает в 
сознании человека массового общества. Соотношение этих слоев на информационном срезе общества 
делает возможным два вывода. Во-первых, само содержание информации в этом случае выступает 
интегрирующим фактором, преодолевающим групповые перегородки внутри общества. Во-вторых, 
массовая оперативная информация носит надстроечный характер относительно двух базисных для 
индивида и общечеловеческой культуры слоев структурной и фундаментальной информации, но ее 
влияние ограничивается «поверхностным» положением относительно системы ценностей, установок, 
убеждений, базисных для отдельной личности и определенной культуры. 
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Итак, в процессе массовой коммуникации распространяется оперативная информация. В 
совокупности с перечисленными выше необходимыми условиями массовой коммуникации и 
характеристиками системы средств массовой коммуникации данный постулат образует определенную 
систему критериев отнесения того или иного элемента к числу средств массовой 
коммуникации.Телевидение соответствует всем требованиям, предъявляемым к средствам массовой 
коммуникации, поэтому заслуженно считается одним из них. 

Телевидение – это средство массовой коммуникации, располагающее очень ограниченной 
независимостью. На него воздействует целая серия принуждений, связанных с социальными 
отношениями между журналистами: с отношениями бешеной, безжалостной, доходящей до абсурда 
конкуренции, но также с отношениями сообщничества, объективной общности интересов, связанной с 
их положением в поле символического производства, с общностью познавательных структур, 
категорий восприятия и оценки, обусловленных их социальным происхождением и образованием 
(или отсутствием оного). Из этого следует, что такое, казалось бы, «отвязанное» средство 
коммуникации, как телевидение, на деле оказывается связанным по рукам и ногам. В 60-е годы, когда 
телевидение предстало в качестве нового явления, некоторые социологи поспешили заявить, что 
телевидение, будучи «средством массовой коммуникации», станет способствовать «массификации» и 
приведет к уравниванию, обезличиванию практически всех телезрителей. На самом деле, это заявление 
недооценило их способность к сопротивлению. Но особенно оно недооценило способность 
телевидения изменять тех, кто на нем работает, и в более широком смысле, всех остальных 
журналистов и деятелей культуры. Еще более важным последствием, которое невозможно было в свое 
время предвидеть, это влияние телевидения на совокупность деятельности по производству 
культурной продукции, в том числе в области науки и искусства. В настоящее время телевидение 
довело до крайности противоречие, преследующее все сферы культурного производства. Как известно, 
по своим техническим возможностям ТВ заведомо и намного превосходит любые иные каналы и 
средства массовых коммуникаций, охватывая практически все взрослое население страны. В 
сравнении с ним другие каналы коммуникации занимают куда более скромные позиции. Вследствие 
этого оно лидирует в ежедневном информационном потреблении с большим отрывом от других 
каналов - 97,7%. Телевидение в общественном сознании является не только важнейшим источником 
оперативной повседневной информации о текущих событиях, но и главным, по сути, источником 
знаний о мире вообще, представлений о жизни. Оно опережает даже такие традиционные институты 
социализации, трансляции знаний и культурных ценностей, как семья и система образования. 
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 және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

 
МЕМЛЕКЕТТІК ДАҒДАРЫСҚА ҚАРСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

ЖАҢАРУЛАРДЫҢ БЕС БАҒЫТЫ ЖӘНЕ ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС 
 

Дағдырыс – мәселенің аса асқынып, ушығып, басқа мәселелерді кері ысырып, алдыңғы орынға 
шығатындай деңгейге көтерілу дәрежесі. Ал оның жағымсыз (ұнамсыз) салдарының орнын толтыру 
оңайға түспейді. Мысалы, саяси, экономикалық, экологиялық және т.б. дағдарыстар. 

"Дағдарыс" ұғымы қандай да болмасын құбылыстың деградацияға ұшырап өмір сүруі мен қызмет 
етуі мүмкін емес болатын ерекше күйін сипаттайды. Сонымен, "дағдарыс" ұғымы құбылыстың ішкі 
ерекшеліктерін бейнелейді: оның табиғи қызмет етуге және эволюцияға қабілетсіздігі, онда өзінің 
сапаларын, қасиеттерін сақтау мен өсіруге және өзінің негізгі мәнді сипаттамаларын сақтай отырып 
дамудың мейлінше жоғары сатысына көтерілу мүмкіндіктерінің болмауы. Әрине, дағдарыстың 
келтіріліп отырған түсіндірмесі тым жалпы бірақ шынайы өмірде кез келген құбылыс белгілі бір 
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кезеңде өзінің қайта құрылуы мен қирауы, жоғалуына бастайтын дағдарыстық сатыға өтеді. 
Сондықтан, дағдарыстан шығу жолы құбылыстың сапалы жаңаруында жатыр. 

Мемлекеттік дағдарыстық және саяси қақтығыстық жағдайлардағы әрекеттер жүйесі cаяси 
қатынастар субъектілерінің жоғары саяси-әлеуметтік жағдайлар және осымен байланысты әлеуметтік 
практиканың ситуативтілігі мен субъективтілігі мақсатты ойластырылған саяси шешімдер мен 
акцияларды талап етеді. Осындағы ескеретін жайт, дағдарыс жағдайында қабылданған және жүзеге 
асқан қате шешімдер саяси қатынастар субъектілері үшін өте қымбатқа түседі, себебі олар дағдарысты 
одан ары тереңдетіп, қақтығысты шиеленістіре түседі. Бұған қарапайым мысал, Қазақстандағы жер 
туралы реформаның қоғамда резонанс тудыруы болды. Алматы қаласында халық бейбіт шерулерге 
шықты.  Ұлтарақтай жер үшін жан алып, жан беріскен қазақ халқы үшін,  аталған шерулер заңды 
құбылыс. Алайда саясаткер сарапшылар саяси шиеленістер тұсында қатесіз шешімдер табу өте қиын 
екенін айтады. Алайда жүз отыздан астам ұлттың басын біріктіріп, бейбіт, тұрақты  мамыражай өмір 
сүріп жатқан Қазақстандықтар үшін «Жер оқиғасы» билік өкілдеріне ой салып қана қойған жоқ, 
мәселеге өте сергек қарау керектігін ескертті.  

Саясаттану ғылымында бұндай шиеленістердің күрделілігін біріншіден,  жағдайдың 
қозғалмалығынан, объективті ахуалдың тез өзгергіштігінен; екіншіден, элитарлық саяси топтардың 
әлсіздігі, тәжірибелерінің жеткіліксіздігі салдарынан туындайтын саяси мәдениеттің төмендігінен. 
Қақтығысқа қатысушылар бір-біріне өркениетті тұрғыдағы оппоненттікке бейім емес, дағдарыстан 
шығу жолдарын жемісті іздестіруге, конфронтанияны төмендету мен сөндіруге қабілетсіз; үшіншіден, 
саяси тұрғыда дайын емес халық бұқарасының әлеуметтік практикалык процеске тартылуы 
нәтижесінде, олардың өз санымен белсенді, мақсатты әрекет етуші саяси элитаны басып тастау 
қабілеттілігі, яғни өркениетті мәні жоқ әлеуметтік «стихияның» үстемдік етуі мүмкіндігімен 
түсіндіреді.  

Қоғамымыздың өткендегі және қазіргі таңдағы саяси тәжірибесі біздің көзімізді қарастырылып 
отырған қауіптің ақиқаттығына жеткізеді. Сондықтан қоғамды дағдарыстан алып шығатын әрекеттер 
жүйесі мен өркениетті конфронтацияны даярлау демократиялық саяси мәдениеттің принциптеріне, 
әдістеріне, ұйымдастыруы мен құралдарына негізделуі керек. Осы тұрғыда демократия, баламасыз 
саяси құндылық болып саналады. Ол саяси қатынас субъектілерінің ашық әрі кең және әлеуметтік 
тиімді бәсекелестігін қамтамасыз етеді. Осының көмегімен саяси өмір үздіксіз қызмет етеді, дамиды, 
саяси оппозиция қажетті конструктивтік рөлді атқарады.  

Демократиялық қоғамда барлық саяси күштер әлеуметтік-саяси жағдайды жан-жақты және үздіксіз 
зерттеуге және оны реттеу мүмкіншіліктеріне ие болады. Ең соңында саясатты тек ғылым ретінде емес, 
сонымен қатар, өнер ретінде игерген жоғары икемділікті шеберлік пен қабілеттілік танытатын саяси 
күштер саясат ойынына қатысады. Дағдарыс жағдайынан шығу және саяси қақтығысты шешу үшін, ең 
алдымен, пісіп-жетілген дағдарыстың мәнін, оның көріну және таралу сфераларын, саяси қақтығыстың 
ерекшеліктерін анықтап алу керек; қақтығысушы күштердің әлеуметтік базасын, олардың ықпал ету 
дәрежесін, олардың мемлекеттік билікпен қатынасы мен байланысын, саяси жетілу деңгейін, саяси 
ықпал ету арсеналын, күштерін, еріктік көңіл-күйін және т.б. айқындап алу қажет. Қоғамдық өмірдің 
негізгі мәселелері жөнінде ашық пікірталастар, саяси партиялар мен қозғалыстар арасындағы 
сұхбаттардың бағдарламаларын, мақсаттарын салыстыру, саяси әрекеттің әдістерін, арсеналын бағалау 
нәтижесінде барлық саяси күштер конституция шеңберінен шықпай билік құрылымдарына әсер ете 
алуға және заңды шешімдердің негізінде өз бағдарламалары мен мақсаттарын жүзеге асыруға қол 
жеткізу мүмкіндігіне ие болу қажет. Қоғамды күшпен мәжбүрлеу мемлекеттік биліктің ғана құқығы 
бар басқа саяси құрылымдар болғанымен, бұл басқару тәсілі қоғамда толқу тудырады. Қоғамда орын 
алған шиеленістер салдары мемлекеттегі тұрақтылық пен тұтастыққа нұқсанын тигізеді. Сол себептен, 
мемлекеттік емес құрылымдардың күш қолдануы қоғамдық өмірге деструктивті элементті ендіреді, 
қақтығысты шиеленістіре түседі. Дамудың белгілі бір кезеңінде қақтығысушы жақтар өздерінің күштік 
құрылымдарын қалыптастыруға, өздерінің әскерилендірілген отрядтарын құруға, армияның, 
қауіпсіздік органдарының, милицияның және т.б. қолдауына жетуге және оларды өз мүдделеріне 
пайдалануға ұмтылады. Әрине, осындай жолдар арқылы "жеңіске" жетуге болады, бірақ бұл жеңістің 
салдары өте ауыр болады 

Конституцияның бұзылуы жай, бір уақыттық әрекет болып калмауы керек. Ол – құқықтық және 
саяси тұрғыдан алып қарағанда, заңсыздық пен зорлық процестерінің басы болуы мүмкін. Сондықтан, 
демократиялық қоғамда Конституция мемлекеттік билік пен азаматтар арқылы қорғалынатын жоғары 
құқықтық және саяси құндылық болып табылады. Бұл жағдайда ізгі мақсаттар немесе саяси 
мақсаттылық деп аталынатын ақтау бола алмайды. Өйткені ізгі мақсаттар тығырыққа апаратын жол, 
ал саяси мақсаттылық даму мүмкіндігі жоқ ситуативті тәсіл. Саяси қатынастар субъектілері өз 
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мүдделерінің үстемдігі принципі мен оларды жүзеге асыруға ұмтылудан бас тарта алмайды. 
Сондықтан, осы жерде оларды жүзеге асыруға қалай және қандай жолмен, қандай әдістер мен құралдар 
арқылы жетуге болады деген әлеуметтік-саяси проблемалар туындайды. Қоғаммен байланыс саласы 
жас сала болғанымен,  уақыт талабынан туындаған, демократиялы мемлекетті дамытуға үлес қосатын 
сала екенін қоғамда орын алған түрлі саяси-әлеуметтік жағдайлар дәлелдеп отыр. Мемлекеттік 
дағдарыс жағдайындағы шиеленістерде қақтығысушы тараптар конституция шеңберінде өз 
мүдделерімен санасуға мәжбүрлейтін мүмкіншіліктері бар. Бұл-мемлекеттік билікке заңды түрде әр 
түрлі қысым жасау әрекеті (дауыс беру құқықтарын сайлауларда, референдумдарда, 
манифестацияларда, ереуілдерде және т.б. пайдалану), қоғамдық пікірді мақсатты түрде калыптастыру 
және саяси жағдайларды өз пайдасына орай өзгерту (құқықты өздерінің идеяларын ұйымдастыруға, 
таратуға, олардың мәдениет жүйесінде занды болуына пайдалану; қоғамдық жақтастықпен қолдауды 
жаулап алу; электоратты ұлғайту). Қоғамдық пікірді қалыптастыру барысында қоғаммен байланыс 
саласының атқаратын рөлі ерекше. Қоғамдық пікірді «мақсатты түрде қалыптастыру» ақ немесе қара 
PR обьектісі ретінде  соңғы кезде қазіргі қоғамда көрініс тапты.  Әрине, бұл күрделі саяси  жағдайлар 
тұсында PR қызметі бірде жеңіп, не жеңіліп отырады. Дегенмен, бұл саяси-әлеуметтік шиеленістер мен 
проблемаларды шешудің бірден-бір өркениетті жолы. Қоғаммен байланыс адамзат қауымы үшін 
табиғи эволюция жолымен жылжуға мүмкіндік беретін шынайы саяси мәдениетті қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін сала ретінде маңызын арттыруда. Қалыптасып келе жатқан саяси мәдениет өзінің 
мазмұны мен гуманистік мақсаты тұрғысынан консенсустың, мүдделерді өзара ескеру мен 
түйістірудің, келісімге, бітімгершілікке қол жеткізудің, қатынастарды үйлестірудің мәдениеті. Осы 
ретте консенсус кең ұғым болғанымен оның жүзеге асуы өте қиын. Ең алдымен, ескеретін жайт, 
адамзатқа қазіргі кезде саяси өзара қатынастардың негізгі принципі ретінде және саяси мәдениеттің 
қалыптасуы мен дамуының өзегі ретінде консенсус өте қажет. Егер де адамзаттың ғылыми-
технологиялық күшінің өсуі жағдайындағы адамның қоршаған табиғи ортамен өзара байланысын 
ғаламдық тұрғыда қарастырсақ, онда біріншіден, ғаламдық ядролық қауіп төніп тұрған жағдайдағы 
жаулық пен өшпенділік адамзаттың өзін-өзі құртып жіберуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан, 
мемлекетаралық қатынастарды реттеудің қолданыста бар жүйесін (БҰҰ, экономикалық, саяси, мәдени 
ынтымақтастықтың аймақтық органдары) кең пайдалану қажет. Ал бұл өз кезегінде даулы мәселелерді 
келісім негізінде екі жақты мүдделерді ескере отырып шешуге мүмкіндік береді, екіншіден, 
адамзаттың өмір сүру ареалы шектеулі (Жер планетасы – тым тұйық кеңістік) және оның ресурстары 
шектеулі, ал бұл адамзаттан оларды тиімді пайдалануды талап етеді.  Қоғаммен байланыс саласының 
ауқымын кеңейту ғана емес, мәнін тереңдету мәселесі алға шығады. Жекелеген компаниялардың ғана 
мүддесін көздемей,  мемлекеттің тұтастығы мен ұлттық идеология мен стратегияны басты бағытқа 
алып, қоғамда оң пікір қалыптастыру. Соңғысы іске асу үшін адамзат өздерінің идеалдары, мақсаттары, 
негізгі құндылықтарымен бірлікте болып, ішкі конфронтацияны жеңіп, қоршаған ортаға қатынасын 
реттейтін халықаралық құқық пен саяси тетіктерді орнатулары қажет. Экологиядан басқа ғаламдық 
проблемалар да адамзаттан консенсус саясатын пайдалануды талап етеді. Консенсус адамзат 
өркениетінің ішкі табиғатынан келіп шығады. Осының нәтижесінде, материалдық және рухани 
мәдениеттің жинақталуымен адам осы мәдениеттің шынайы субъектісі ретінде қалыптасады. 
Консенсус идеясы өркениеттің шығу кезінен бастап адамзатпен бірге келе жатыр. Мысалы, дін адамзат 
өркениетімен жасты, өзінің идеологиялық мәні мен бағыты бойынша өте консенсуалды. Консенсуалды 
саяси мәдениет – демократиялық қоғамдағы саяси шынайылыққа тән элемент. Екі жаққа да пайдалы 
негіз бен формуланы таба отырып, бір-бірінің мүдделерін ескеру және оларды синтездеуге ұмтылу 
арқылы саяси катынас субъектілерінің бірін-бірі құқықтық және саяси тұрғыдан тануы консенсуалды 
тәсілдің негізі болып табылады. Консенсустағы конфронтацияны төмендетудегі және әлеуметтік 
шиеленісті түсіру жолындағы өзара келісушілік элементі компромисс болып табылады. Алайда, 
ескеретін нәрсе, саяси қатынастар субъектілері өздерінің ішкі құрылымдары бойынша біркелкі емес, 
олардың арасында экстремистік әрекеттерге бейім шеткі позицияларда болатын элементтер де болады. 
Соңдықтан да, консенсусқа қол жекізу өте күрделі және тұрақсыз процесс. Бірақ осыған қарамастан, 
ол – саяси шынайылықтағы жаңа ахуалды қалыптастыруға, қарама-қайшылықты кемітуге, саясат 
субъектілерін бір-біріне жақындатуға қабілетті қақтығысты шешудің өркениетті жолы. Консенсус 
саясаты мейлі оң, мейлі сол бағыттағы болсын экстремизм идеологияларының таралу аясын 
тарылтады. Келісімдер, пікірлерді ашық алмастыру, позицияларды салыстыру, мақсаттарды, методтар 
мен құралдарды өзара бағалау, қақтығыстан шығудың жолдарын тынбай іздестіру консенсусқа жетудің 
негізгі жолдары болып табылады. Консенсус – күрес барысында өзінің позициясын жоғалтып алудан 
қорқып бейбітшілік пен келісімге шақырушы әлсіз саяси субъектінің формуласы емес, керісінше, өз 
мүдделерінің басымдықтарын күш қолданусыз-ақ мойындатуға қабілетті күштілердің қаруы, өйткені 



242 
 

олардың мүдделері өміршең, қажетті, табиғи жолмен жүзеге асуға қабілетті және оппонент ретінде 
қабылдануы мүмкін. Саясаттанудың қолданбалы саласы: конфликтология – қақтығыстарды шешудің 
әдістерін, құралдары мен жолдарын зерттейді және қарастырады. Онда саясат күрделі әлеуметтік 
проблемаларды шешу үшін пайдаланатын шығармашылық процесс ретінде, өнер ретінде қызмет етеді. 
Алайда, бұл мәселелердің барлығын айрықша тұрғыда қарастыру қажет. 

 
 

Эльмира ӘУЕЗОВА,  
аға оқытушы 

Санжар БЕКЖАНОВ  
оқытушы, магистр  

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті  
 

 «ҚАЗАҚ» ГАЗЕТІНІҢ ТІЛІ МЕН СТИЛІ ЖӘНЕ ПІШІНДЕРІ 
 
Ғасыр басындағы ұлт-азаттық қозғалысының қалыптасып, даму арнасында дүниеге келген 

басылым ел бостандығы жолындағы күрес идеологиясының мінбері болуымен де бағалы. 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 бола білген басылымның «пікір тайқазанында» (С.Мұқанов) 
әбден піскен халқымыздың өсіп-өркендеуіне қатысты негізгі идеялар егемен еліміздің іргетасы 
қаланып жатқан бүгінгі күні де қоғамдық мән-маңызын жоғалта қойған жоқ. Оны зердемізге тоқып, 
игілігімізге жарату да, уақыт талабы. Сонымен бірге алаш зиялыларының өмірлік бай тәжірибелері мен 
тәлім-тәрбиесінен өнеге алу үшін де басылым мұраларымен танысу ауадай қажет. 

Газетте XX ғасырдың басындағы қазақ елінің саяси-әлеуметтік өмірінің ең түйінді мәселелеріне, 
қазақ шаруашылығының жағдайына, жер мәселесіне, басқа елдермен қарым-қатынасына, оқу-ағарту, 
бала тәрбиесіне, әдебиет пен мәдениет, әдет-ғұрып, салт-санаға, тарих пен шежіреге арналған құнды 
мақалалар жарияланды. 

«Қазақтың» басты бағыты ағартушылық мәселесін қамтыды. Өнер, білім жағынан қалың қазаққа 
бас көз болды. Мысалы: «оқу жайы», «Қазақша оқу жайы» атты мақалалар оқудың мән жайын, 
маңызын, әсіресе, «Қазақтың шаруасына, бір жақтан надандықтан кемшілік келген де, екінші жақтан 
білімсіздігін көріп тұрғандар басынып, елдігінен, теңдігіне қалдырып, тиісті сыбағасына қиянат істеп 
тұрғаны санасы бар қазаққа ескерерлік іс еді. Бұл заманда қол жетпегендерді теңдікке жеткізетін, 
әлсіздерге күш беретін өнер-білім, сол өнер-білімге мезгіл өтпей тұрғанда үйренсек, тұрмысымызды 
түзетіп, басқалардың аяқ астында шаншылмас едік, бізде өз алдымызда бір жұрт екенімізді білдірер 
едік», – десе, «Орысша оқу орыс қолтығында тұрған жұртқа керек, қазақша оқы, жаза білген соң, шама 
келсе орысшада білу керек», – дейді. Газет 1913 жылы жарияланған материалдарында оқудың мән 
жайын, маңызын айтып көпке түсіндіруге тырысса, екінші 1914 жылғы «Бастауыш мектеп» (№61), 
«Мектеп керектері» (№62), «Оқу мезгілі» сияқты мақалаларында мектеп, медресе жайларын нақты 
көрсетіп мұқтаждарын  айтады. Оқу-ағарту мәселесіне «Қазақ» газеті көп көңіл бөліп, қазақ даласында 
жаңадан мектеп-медреселер салудың қажеттілігі, осы істің барысы туралы хабарларды кеңінен 
жариялап отырды. Сондай-ақ, қазақ тілінде шыққан кітаптардың бағыт-бағдары, алатын орны жөнінде 
қысқаша сын мақалалар өте көп жазылды. 

Үш жүз жыл бойы бодандық бұғауында тұншыққан қазақ халқының қайтадан дербес мемлекеттік 
орнатып, айналасы төрт-бес жылдың ішінде төрткүл дүниеге танылуына жеткізген қандай ұлы күш еді, 
– деп таң қалатындар болса, сол ұлы күш осы ғасырлар бойы халқымыз көкірегінен өшпеген азаттық 
рухы [21]. 

  «Заманына қарай амалы» деген сөз бар. Мұның мағынасы – заманның түріне қарап іс істеу. 
Төңірекке қарасақ, түнерген-түнерген бұлттар көрінеді, түбі қандай белгісіз, не боларын білмейміз. 
Нұр болып жауып, жерімізді көгертіп, несібемізді молайтар ма? 

  Болмаса, дауыл болып соғып, үйімізді жығып тастар ма? Көзіміз бұған жетпейді. Жалаң аяқ, жалаң 
бас, жеңдеріміз киюсыз, етектеріміз жиюсыз ашылып, шашылып қамсыз жатқан халықпыз. Күннің не 
боларынан ешкімнің көзі жетпейді. Дауылды жауын ету қолымыздан келмейді, үйлеріміздің қирамай 
қалуына амал ету керек. Сол амалға кіруге жұртқа мұрындық болатын нәрсенің бірі газет. Халыққа 
газеттің керегі қандай? «Айқап» журналында қазақ халқының әдет-ғұрып, тәрбие мәселелеріне 
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арналған Жақып Ақбаевтың «Туысқан бауырларына бір насихат», Шәкәрім Құдайбердиевтің «Біздің 
мұқтаждарымыз», «Сөз таласы», Мұқамеджан Сералиннің «Біздің бұрынғы һәм қазіргі халіміз» сияқты 
бірқатар еңбектері жарияланған. 

 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» десек, осы қағида алдарына тартылған туы болған, одан бірде-бір ауытқымаған 
«Қазақ» газетінің бүгінгі журналистер қауымы үшін үлгі аларлық өнегелі тұстары ұшан-теңіз. Оның 
үстіне, ұлы Мұхаң, Мұхтар Әуезовтің «Шолпан» журналының 1923 жылғы 4-5 нөмірлерінде 
жарияланған «Қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі» деген мақаласында берілген баға бойынша, «Жазба 
әдебиетте Абайдан соң аты аталатын – «Қазақ» газеті» болуы апталықтың құнын еселеп арттыра түсері 
даусыз. 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 – уақыт сұранысы. 

 Ол бүгінде мемлекеттік мәртебе алған тіліміздің көсегесін көгерту үшін ауадай қажет. «Қазақ» 
газеті – төл журналистикамыздың дамуына тигізген ықпал-әсері орасан зор басылым. Оны теориялық 
және тәжірибелік жағынан байытып қана қоймай, журналистерді баулу мектебіне айналғанын ешкім 
теріске шығара алмайды. 

«Қазақ» газеті – бір ғана ұлттық баспасөз тарихын білу үшін, яғни журналистерге ғана қажет 
басылым емес, ол – берісі, тарихшыларымыз бен әдебиетшілерімізге, керек десеңіз, барша жұртымызға 
жете білуді керек ететін асыл қазына. Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов және М.Дулатов сынды 
халқымыздың біртуар ұлдары басшылық еткен басылымға сол кездегі қазақ оқығандарының, көзі 
ашық, көкірегі ояу зиялы азаматтарының үн қатпай қалғаны некен-саяқ. Осыдан-ақ, газеттің арқалаған 
жүгінің қаншалықты ауыр да жауапты болғандығы аңғарылады. Алдымен, патша үкіметінің, кейін келе 
кеңес өкіметінің газет соңынан тал түсте шырақ алып түсіп, ізін андуы, жөн-жосықсыз айыпқа тартуы, 
ақыр соңында үні жұрт құлағына жетпестей тар қапаста «құлыпталып» ұсталынуы бекерден-бекер 
емес-тін. 

«Қазақ» газетін XX ғасырдың алғашқы жиырма жылындағы қазақ қоғамдық өмірінің шынайы 
шежіресі, ұлттық сананың ұйытқысы және жаңа үлгідегі қазақ баспасөзінің негізін қалаған 
энциклопедиялық басылым деп бағалауға әбден болады. Аталмыш кезенде «Қазақтың» жеті өлшеп, бір 
пішер шешімінсіз, басылым басқармасының жетекшілігінсіз ұлтқа қатысты бірде-бір уақиға болмады 
десек, ол – соның дәлелі. «Аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың әруақты аты» өшпесін әрі 
«киргиз» болып шатаспасын деген мақсатта «Қазақ» деп ат қойған газеттерінде алаш азаматтары «бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығара» халқының қамы үшін аянбай қызмет етті. Олардың «білекті бірді, 
білімді мыңды жығады» деген аталы сөзді алдарына тұтып, бақша баққан бағбандай, тер төге еткен 
еңбектері зая да кеткен жоқ. 

«Қазаққа» деген игілік нәрсені енгізу жолында» қызмет еткен, «Сырттан жамандық болса, күзетші 
орнына жұмсалған» газет өз заманында халықты қараңғылық қамауынан адастырмай жарыққа алып 
шыққан бағдаршам дәрежесіне көтерілді. Оған халқымен қауышуды күтіп, архивтерде сарғайған газет 
тігінділерінің кез келген бетін тілге тиек ету арқылы көз жеткізу аса қиын емес. Олардың әрқайсысы 
тарихымызды «ақтаңдақтардан» арылтып, алтынмен жазылар бір-бір парағы болуға әбден лайық. 

«Қазақтың» басты бағыты ағартушылық дегеннен гөрі біздің ойымызша «Қазақтың» басты бағыты 
– Қазақстанның басқа халықтармен теңдігі, мемлекет ретінде тәуелсіздігі, ал сол тәуелсіздікке 
жеткізетін жолдың бірі – ағартушылықты насихаттау, қоғамдық сананы ояту десек жөн болар. «Қазақ» 
газеті бес жылғы тарихында ғасырларға бергісіз қызмет атқарды. Қазақтың алғашқы саяси партиясын, 
тәуелсіз үкіметін құрып берген, қазақ жерлерін түгендеп, бөлшек-бөлшек бөлінген ұлттың басын 
құрастырған «Қазақ» газеті еді. Алаш көсемдерінің бірі ретінде Мағжанның «Қазақ» газетін, «Жас 
азамат» газетін, кейінде «Кедей сөзі» («Бостандық туы») газетін ұйымдастырушылардың бірі, бұл 
басылымдардың бағыт-бағдарын анықтап, өзінің әдеби күш-қуатын жұмсаған публицистігінің, саяси 
қайраткерлігінің бағасын беретін кез келді деп жазған. «Қазақ» газеті қазақ даласының қоғамдық-саяси 
және мәдени өміріне бес жылдан ұзақ жападан-жалғыз қызмет етті. Оған қоса өзінен бұрынғы 
басылымдардың бірі де жаңа газетпен не сапасы, не көтерген тақырыптарының сан-салалығы, не 
таралымы жағынан тең келе алмады. Бірінші жылы 3 мың таралыммен шығып тұрған «Қазақтың» 
таралымы, Оксфорд университеті зерттеушілерінің мәліметіне қарағанда, көп кешікпей 8 мыңнан асып 
жығылды. Бұл өзінен бұрынғы басылымдардың бәрін қосқанда да көп болады. Егер «Серке» мен 
«Қазақ газеті» немесе «Айқап» журналы оқыған және қалталы қазақтардың арасынан шыққан бір 
азаматтың немесе санаулы халықшыл азаматтың кездейсоқ және жеке бастамасымен пайда болса, 
«Қазақ» газеті тиянақты мақсат-мүддені көздеп, тұрақты қаржыландыру көзіне сүйенген ұжым болды. 
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"Қазақ" газетінің бетінде ең көп жазған Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов қоғамдағы 
барлық мәселелерді қозғап, болып жатқан оқиғаларды жіті бақылап, шолу жасап, кейбір кезек 
күттірмейтін жайттарға дер кезінде үн қатып, елді қауіп-қатерден сақтандырып, қазақты ұлттық 
бостандық жарығына бастап отырды. Олар Ресейдің отаршылдық саясатын әшкереледі, Қытайдағы 
қазақтар жайына да назар аударды, Қазақ даласының ішкі жағдайын үнемі назарда ұстады, сыртқы 
саясат мәселесімен, халықаралық байланыстармен елді таныстырып отырды, бірінші дүниежүзілік 
соғыс тақырыбын жан-жақты қамтыды, қазақтан әскерге адам алу мәселесінде оңтайлы шешім 
қабылдады, Ақпан төңкерісіне көзқарастарын білдірді, жеке Қазақ Автономиясын құруға шақырды. 
Сөйтіп, газет арқылы публицистиканың басқарушылық, бағыт берушілік, ағартушылық, 
ұйымдастырушылық, насихаттаушылық, үгітшілік функцияларын жүзеге асырды. "Қазақ" газетінің 
публицистері қоғамдық-әлеуметтік ойға мұрындық болды, экономика, ауыл шаруашылығы, егіншілік 
мәселелерін сөз етті, жер мәселесін шешуге ұйытқы болды, оқу-ағарту, оқулықтар жасау, кітаптар 
шығару, әліппе, емле, жер игеру, кәсіп істеу, мәдениет, дін, әдебиет, баспасөз, тіл проблемаларын 
шешуге көпшілікті ұйыстырды. 
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ҚҰҚЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ТӘРЖІМАТАНУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ІРГЕТАСЫН 
ҚАЛАУШЫ– СЕЙДАЗЫМ ҚАДЫРБАЙ 

 
XX ғасырдың басындағы Алаш зиялыларының тәржімалау қасиеттері сол кездегі көлденең 

адамның кәсіпшілік ететін ермегі емес, мемлекет ісінің тұрақты қызметіне және халықты 
сауаттандырудағы негізгі бірден-бір құралына айналды. Тәржімалау өнері – көп қырлы сала болып 
табылады. Сондықтан да, оны бір тілден екінші тілге аудару бір бөлек, ал сол  саланың маманы  болып 
аудару бір бөлек.   

Қазақ елінің тәуелсіздік жолындағы бейқам халықты өркениеттің биік шыңына сүйреп, қазағым 
деп тәні оттай шарпылған, «Алашым» деп жаны дерттен алқынған нар тұлғалардың бірегейі, алаш 
қайраткері, заңгер, саяси күрескер, аудармашы – Сейдазым Құлмағамбетұлы Қадырбай. Оның артынан 
қалған мұралардың елеулі бөлігі аударма еңбектері болып табылады. Мұндай мұралардың қалуына, 
оның 1905 жылдағы тағайындалған Орынбор округтық сотындағы аудармашылық қызметі әсер деген 
ойдамын. Кейін, Сейдазым Қадырбай Әділет халық комиссариатта заң шығару, сот құрылысы және 
бақылау бөлімдерінің меңгеруші қызметтерін атқарып, осы жылдар аралығында заң саласындағы 
белгілі заңгерлер Нығмет Нұрмақов және Ахмет Бірімжановпен үзеңгілес жүріп, қазақ халқының 
ұлттық мүддесімен астарласқан құқықтық нормаларды әзірледі.  Сейдазымның тәржімалау өнеріне 
келсек, ол осы қызметінің сырына үнілген, құқық саласында қабылдаған заң жобаларын 
алғашқылардың қатарында қазақ тіліне тәржімалап, бұл іспен тікелей айналысқан бірден-бір заңгер. 
Оның аудармашылық қасиетін, шеберлігін және ерекшеліктерін терең зерделеуді айтпағанда, оның 
өмірі мен қоғамдық-саяси қызметін әлі де болса нақтылауды қажет етеді.  

 Заң саласында жүріп, халқымыздың ана тілін көтеру, тіл мәртебесін биіктету жолында қыруар 
жұмыс жүргізді. Мәселен, Юстиция Комиссариятында қызмет еткен жылдарында 1922 жылы 26 
мамырда қабылданған РСФСРД-дың «Уголовный кодекс (Қылмыс заңы)» заңдар топтамасын 
қазақшаға тәржімалаған еңбегі 8 тараудан тұрады: I. Мемлекеттік қылмыстар, II.Қызметтік қылмыстар, 
III.Шіркеудің мемлекеттен бөлінуіндегі қылмыстық ережелер, IV. Шаруашылық қылмыстар 
V.Тұлғанын жеке басындағы өміріне, денсаулығына және бостандығына қатысты қылмыстар, VI. 
Мүліктік қылмыстар, VII. Әскери қылмыстар, VIII.Халық мұрасын қорғаудағы, қоғамдық тәртіп пен 
қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар [1]. Аударылған құралда: қылмыстық құқықтың жалпы баптары, оның 
принциптеріне, қылмыс пен жаза туралы ұғымдарға анықтама берілген. Жазаға тарту мен одан босату, 
қылмыстың түрлері және жауапқа тартылған азаматтың бас бостандағынан айыру туралы мерзімдері 
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көрсетілген. Бірақ, Сейдазым бұл заңның қазақ даласына экономикалық және әлеуметтік жағынан еш 
сай келмейтіні туралы өз өкінішін білдірді. Себебі, бұл заң басылмас бұрын қазақтың тұрмыс жағдайы 
басты назарға алынуы тиіс еді. Сондықтан да болар,  сот тәжірбиесінде қылмысқа шешім шығару 
сәтінде бұл заң үлкен қиындықтарды тудырды.  

1923 жылы «Қылмыс заңы» басылғаннан кейін, Ташкент баспасынан «Жауыздық низамнамасы» 
атты құқықтық норма басылып шығады. Басылғанна кейін, Міржақып Дулатұлы екі еңбекті салыстыра 
келе мынадай пікірін білдіреді: «Екінші – бұл кітап әуелден-ақ басылатын жөні жоқ еді. Өйткені, 
«Қылмыс заңы» Орынборда қазақшаға аударылып болып, басуға күздігүні берілгендігі «Ақ жолдың» 
3 ноябрьде шыққан 265-санында жарияланған еді. Түркістан заң комиссариаты бұл кітаптың басылып 
шыққан соң 5000 данасын сұрағандығы да сонда айтылған еді. «Қылмыс Заңын» қазақшаға аударушы 
Қадірбайұлы Сейдәзім екендігі де сонда көрсетілген еді. Сейдәзім законның мәнісіне, рухына жақсы 
түсініп аудара алатындығын Түркістандағы азаматтардың бірсыпырасы білетін еді. «Қылмыс Заңы» 
Орынборда өткен 1923 жылда басылып та шығып еді. Енді, соның бәрінің артынан 1924 жылы мынадай 
«Жауыздық низамнамасы» шығып отыр. Сейдәзімнің кітабы мен мұның тәржімасын салыстырып, 
бұдан Сейдәзімдікі нашар болғанда ғана мұны басу керек еді. Қанша пұл, қанша қағаз бекерге 
кетті. «Енді бұл кітапты не қылу керек?» деген сауал болар. – Бізден сұралатын болса, бұл «Жауыздық 
низамнамасы» қолдануға анық жарамайды. Бұл кітап сот-тергеу мекемелерін адастырады. Бұл кітап 
қазақтың тілін бұзады. Сондықтан, бұл кітапты доғару керек. Әсіресе, закон болғандықтан доғару 
керек», - деген пікірін білдірді [2].  

Міржақып мақаласының жалғасында былайша түйін түйеді: «2) 9-статьядағы «взрывчатые 
вещества» дегенді «жарылатын нәрсе» деп қате аударған болса, енді ол туралы айтып отырғандары, 
бұған тура келетін қазақ сөзі жоқ дейді. Сөз ұзартпау үшін бұл статьяның қандайлық дұрыс 
аударылғанын Сейдәзім жазған «Қылмыс Заңынан» оқушылар көрсе екен деймін». Әділдік сөзі 
осылайша батыл айтылыпты… Біздің білетініміз – кейінгі пікір білдірушілер де шындық шырағының 
сөнбей жалындауына себін тигізгендей [3]… 

Сейдазым Қадырбайдың аударма еңбектерін бір бағытта ғана қарастыруға болмайды. Себебі, кеңес 
өкіметі саясатының ерекше мәнін бейнелейтін заңдарды ғана тәржімалап, халықтың арасындағы 
қылмысты алдын-алудың бағыт-бағдарын негізге алды және сауатсыз халықты құқықтық қорғауға 
тәрбиелей білді. Мұның нәтижесінде Сейдазым Қадырбайдың «Нотариат туралы заң, ереже, 
нұсқаулар»(1928) [4], «Жер заңы»(1927) [5], «Ақылы істерді жүргізу заңы» (1930) [6], «Ақы заңы» 
(1926) [7], «Неке, үй-іші және қамқорлық туралы заң» (1930) [8] және т.б еңбектері арқылы отан 
тарихында құқықтанудың негізін қалады. Бұл еңбектер сот саласының қажетіне кірігіп кеткен екен. 
Түсінікке жеңіл болғандықтан да қолданысқа ыңғайлы. Пайдалануға заңгерлердің бәрі асық. Дегенмен, 
қолына қалам ұстағандардың бәрі аудармаға Сейдәзімдей  жорға бола бере ме? Өйте алмайды екен…  

Міржақып Дулатұлының 1925 жылы 6 ақпанда «Еңбекші қазақтың» №285 санында «Заң курсы 
ашылмақ» атты мақаласы жарияланады [9]. Мақала Міржақып Дулатұлы заң курсының Орынборда 
ашылатындығы, курсқа қандай азаматтар алатындығы және курстың қазақ тілінде болатыныдығы 
туралы пікірін білдірген. Және де курсты кім жүргізетіні туралы ақпараттарда берілген, сол тізімдердің 
қатарында Сейдазым да бар. Міржақып заң курсын жүргізушілер туралы мынадай: «Бұлардың көбі 
жоғары заң ғылымын оқып шыққандар, осы күндерде Заң комиссариатында ірі қызметтегілер, оқумен 
де, тоқумен де ысылған мамандар...», – деп пікірін білдіреді. Сейдазым 1926 жылы шілде айынан заң 
курсындағы ұстаздық қызметін бастайды. Құқықтану курсында Сейдазымның тәржімалаған еңбектері 
оқу құралы ретінде қолданылатыны айқын еді.  

Қорыта келе, Сейдазым Қадырбай отандық құқық саласында  аударматанудың  негізін қалап, оның 
қалыптасуына елеулі үлес қосты. Ол қазақтың тәржімалау өнерінің, аударма қызметінің бастауында 
тұрған, бұл саладағы алғашқылардың бірі ретінде өзіндік өрнегі бар, авторлық қолтаңбасы айқын 
көрініп тұрған алаш зиялысы. Болашақта оның бұл саладағы сіңірген мұралары нақтыланып, қазіргі 
таңда іс жүргізу және сот бағытында да қолданылады деген ойдамыз.  
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