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риторикалы, нанымсыз өлеңдер де бар. Мұнда өлеңдер, әсіресе 
ақынның алғашқы дәуірінде, әйтпесе шығарманы әлі игеріп 
болмаған тың тақырыпқа газет редакцияларының тапсыруымен 
суыт жазған реттерде туған («Қуат» пен «Жорық» поэмалары жә- 
не 1931 -  1932 жылдары өндіріс, колхоз тақырыбына жазылған 
кейбір өлеңдері).

Ақын поэзияның кең арналы, терең сырлы лирикалық 
салаларында жарқырап көзге түсті де, шын халықтық, нағыз ұлт- 
тық поэзияның өрнекті үлгілерін салды.

І. Жансүгіров эпикада да, лирикада да терең ойдың, үлкен се- 
зімнің, ұшқыр қиялдың ақыны болды. Ол әрқашан ақын жүрегін 
жарып шығатын шын сезімді жырлады. Ал, ақын сезімі үнемі 
заман құбылыстарымен, ондағы өзгеріспен байланыста көрінді. 
Оның поэзиясының халықтық, партиялық әдебиеттің алғы шебін- 
де болуы да осыдан.

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
докторанты Е. Хуатбекұлы, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

оқытушысы Б.Б. Баязитов

ИДЕОЛОГИЯҒА ДИСКУРСТЫҚ ТАЛДАУ

Идеологияға дискурстық талдаудың қолданылуында негізгі 
міндеттер айқын. Кез-келген идеология қалыптасуы, дамуы, 
талқылануы барлығы ауызша немесе жазбаша байланыс жасау 
арқылы жүзеге асады. Дегенмен идеологияны тек дискурстық 
талдау әдісімен жіті талдау жасаймыз деу қисынға келмейтіндігі 
анық, өйткені бұл жерде біз идеологияның көптеген танымдық 
және әлеуметтік аспектілерін назардан тыс қалдырып аламыз. 
Сондықтан әрдайым идеологияға жүргізілген дискурстық талдау 
әлеуметтік-танымдық компоненттермен толықтырылып, нақты 
шындықтан ажырамауы қажет.

Идеология мен дискурс арасында байланыс туралы зерттеуі- 
мізді бастамас бұрын, идеология деген не, соған тоқталып өтсек. 
Әуелі идеология -  жалпылама айтқанда наным мен сенімдер 
жүйесі. Қоғамдық құрылымдар мен әлеуметтік процестерде



идеология бір мүддеде қолданылғанымен, наным жүйесі ретінде 
идеология белгілі бір құрылымның нұсқауына бағынбайды.

Л. Альтюссердің элеуметтік қатынастарды қалыптастыруда 
идеологияның рөлі тұрғысынан зерттеген еңбектері идеологияға 
дискурстық анализ жасауға жетелейді. Л. Альтюссердің пікірін- 
ше «идеологияның шеңберінде ғана жүзеге асырылатыннан басқа 
тэжрибе жоқ» [1] -  дейді, яғни жалпы қоғамдық атқарылған дү- 
ниелердің барлығы белгілі бір идеологияның аясында 
қалыптасып, орындалады. Дискурстық талдау идеологияны өзі- 
нің шарттарына бағындыру арқылы жүзеге асырылмайды, кері- 
сінше идеологияның материалдық аспектісі бола отырып оның 
негізін анықтайды. Нақты бір идеологиялық эрекет жасау үшін 
бір немесе оданда көп дискурстық құрылымдарды пайдадануы 
мүмкін. (мысады: аргументті дискурс -  жазушы немесе
баяндаушы белгілі бір дэлелдерді пайдадану арқылы өз аудито- 
риясын сендіре білетін байланыс нысаны, баяндау т.б). 
Осылайша, дискурс идеология қалыптастырудың бөлігі бола 
отырып, оны жаңғыртуға жэне түрлендіруге ат салысады.

Қоғамның шеңберінде ұлттық идеологияны жаңғыртуда үне- 
мі күрестер жүргізіліп жатыр. Бірақ ол қаншалықты нэтиже беріп 
жатыр, негізгі мэселе осында. Э. Лакло мен Ш. Муфф идеология 
тэжрибе жүзінде іске асырылмаса, онда оның анадогы «объектив- 
тілік» [2] деген пікір білдіреді. Бұл пікірге Мемлекет басшысы- 
ның «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласындағы 
«Жаңа тұрпаттағы жаңғырудың ең басты шарты -  сол ұлттық ко- 
дыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіз жаңғырыққа 
айналуы оп-оңай» [3] деген тұжырымы да сай келеді.

Әдеби дискурсты элем ғалымдары жан-жақты қарастыра ке
ле, бірі: аргументті, баяндау, сипаттау жэне экспозициялық дис
курс деп төрт түрге бөлсе. Екіншісі: Поэтикадық, экспрессивті, 
транзакциялық дискурс деп үшке бөліп қарастырады. Осы тұр- 
ғыда біз екінші топ өкілдерінің пікірін негізге ала отырып 
жоғарыда аталған дискурстың ішінен поэтикалық жэне экспрес- 
сивтік дискурс түрінде ұлттық идеология қаншалықты көрініс 
алды соған тоқталсақ.

Бірінші: Экспрессив: Экспрессивті дискурс деп творчество- 
лық еңбек болып саналатын, бірақ толыққанды көркем туынды 
емес эдеби жазбаларды айтамыз. Экспрессивтік дискурсқа мысал



ретінде естеліктер, хаттар, онлайн жазбаларды айтуға болады. 
Бұл тұрғыда М. Мағауиннің «Қамшы» сайтына шыққан «Жаңа» 
мақаласын мысал етіп алсақ, Абайға дейінгі шығыстық 
сарындағы әдеби үдеріс пен батыс әдебиетінің тоғысқан арнасын 
«Ескендір» поэмасынан көретінімізді айта келе Абай мектебінен 
тараған әдебиет өкілдерінің қазақ әдебиетіне қосқан үлесі, дәстүр 
сабақтастығы нақты айтылады.

Поэтикалық: поэтикалық дискурс қиял мен ойдың шексіздігі- 
не иек артқан, барлық ішкі көңіл күйін көркем тілмен жеткізе біл- 
ген туынды. Тұшымды сөздерді бойына сіңірген көркем туын- 
дылардың дені осы поэтикалық дискурсқа мысал бола алады. 
Романдар, поэзиялық шығармалар т.б. жатады.

Поэтикалық шығарманың идеологияға қаншалықты әсер ет- 
уін айтпас бұрын азаттық алған уақытта мемлекет басшысының 
«Жаңарған Қазақстан Елтаңбасы, Туы мен Гимні дүниеге келген, 
планетамыздың көптеген елдері біздің тәуелсіздігімізді танып, 
бізді өзінің дүниежүзілік отбасына қабылдаған күндер» [4, 85] -  
деуі, елдігімізді нықтар болса, осы тіркестерге сарындас туын- 
дылар прозалық және поэзиялық шығармаларда да кең көрініс 
алды. Оразақын Асқар «Өз туым», Б. Бәмішұлы «Ту», «Елтаңба», 
«Әнұран» сынды өлеңдері жастарды патриоттыққа шақырып, ұл- 
тын сүюді дәріптеді.
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