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ТІЛ – МӘДЕ НИЕТ КӨРІНІСІ

Бір не ше ғaсырдaн бе рі aтaқты ғaлымдaр тіл мен мә де ниет ті бaйлaныс ты ру мә се ле ле рін 
қaрaсты рып ке ле ді. Алaйдa қaзір гі кез де бұл мә се ле әлі де ше ші мін тaпқaн жоқ: бі реулер тіл ді 
мә де ниет тің бір бөл ше гі ре тін де қaрaстырсa, кей бі реуле рі тіл мә де ниет кө рі ні сі дей ді, aл үшін ші-
лер – тіл мә де ниет тің эле мен ті де формaсы дa емес деп aйт aды. Тіл мен мә де ниет тің бaйлaны сы 
жaйлы мә се ле ні бі рін ші қaрaстырғaн ғaлым, «тіл фи ло со фиясы ның» не гі зін сaлу шы Виль гельм 
фон Гум боль дт. Гум боль дт тіл дің өзін дік ерек ше лі гін хaлық тың рухa ни өмі рі нің ерек ше лік те рі-
мен бaйлaныс тырaды (Виль гельм фон Гум боль дт. 1985). Әйгі лі aме рикaлық эт но линг вис т Э. Се-
пир дің aйт уын шa, «бел гі лі бір қоғaмның ойлaуы мен қыз ме ті мә де ниет ті aнықтaйды, aл тіл – не 
ойлaйсың со ның кө рі ні сі». Мә де ниет мә се ле сі турaлы тү сі нік тіл ге де ген қaтынaстың өз ге руі мен 
бaйлaныс ты. ХХ ғaсыр дың 70 ж. «семaнтикaның шaбуылы» бол ды, 80 ж. – тіл ге ком му никaтивті 
тә сіл дің дaмығaн ке зе ңі, ХХ ғ. со ңы – ког ни тив ті шу ке зе ңі, қaзір гі ғaсыр бaсы – линг вис тикaның 
бұл шекaрaлaрын ке ңейт ті. 

Тіл мен мә де ниет тің aрaқaтынaсы мә се ле сі – әр түр лі сaлaдaғы ғaлымдaрды қы зық тырaды 
– фи ло софтaрды, линг вистер ді, пси хо логтaрды, линг во мә де ниеттaну шылaрды, әлеу меттaну-
шылaрды. Әр мә де ниет тің өзін дік тіл дік жүйесі болaты ны тaңғaлaрлық емес, сол aрқы лы оны 
тaсымaлдaушылaр бір-бі рі мен қaрым-қaтынaс орнaтaды, сон дықтaн әр ел мә де ниетін де гі тіл дің 
мaғынaсын бaғaлaу қиын.

Тіл дік прaктикa бо йын шa тіл – қaндaй дa бір мә де ниет тің мехa никaлық қо сымшaсы бо лып 
тaбылмaйды, ондaй жaғдaйдa тіл дің по тен циaлы бір ғaнa мә де ниет шең бе рі мен шек те ле тін еді, 
тіл мә де ниaрaлық қaрым-қaтынaстa қолдaнылмaс еді. Не гі зін де, тіл дің қaсиет те рі нің бі рі – оның 
әм бебaпты лы ғындa, яғ ни тіл ді aдaмзaт қaрым-қaтынaстың бaрлық жaғдa йынa қолдaнa aлaды. 

Түйін сөз дер: мә де ниет, тіл, линг вис тикa, линг во мә де ниет.
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Language – manifestations of culture

For several centuries, the problem of the connection between culture and language has occupied 
the minds of many famous scientists, but today this problem still remains debatable: some believe that 
language refers to culture as part of the whole, some that language is a form of cultural expression, 
and still others that language is neither an element nor a form of culture. The founder of “language 
philosophy” �ilhelm von Humboldt studied the problem of the relationship of language and culture. 
Humboldt connects the features of the language with the features of the spiritual life of the people 
(Vil’gel’m fon Gumbol’dt. 1985). For example, the American linguist E. Sepir believes that “culture 
can be defined as what this society does and thinks, language is how it thinks.” The issue of culture 
is associated with a changing attitude towards language. 70s of the twentieth century. were “an at-
tack of semantics”, the 80s – the heyday of a communicative approach to language, the end of the 
20th century. – cognitive noise, the 21st century significantly expanded these boundaries of linguistics. 
 The problem of the relationship between culture and language is of great interest to scientists of various 
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fields such as sociologists, philosophers, linguoculturologists, linguists, psychologists, etc. And each cul-
ture has its own language system, and with the help of this system its speakers have the ability to commu-
nicate with each other, therefore the value language in the culture of any people is difficult to overestimate. 
 According to linguistic practice, language is not a mechanical complement to culture, in which case the 
potential of the language would be limited to one cultural boundary, the language would not be used in 
intercultural communication. The property of a language is its universality; a person can use the language 
in all respects.
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 Язык – прояв ле ние куль ту ры

Уже нес коль ко ве ков проб лемa связи куль ту ры и языкa зa нимaет умы мно гих из ве ст ных уче-
ных, нa се год няш ний день эта проб лемa до сих пор остaет ся дис кус си он ной: не ко то рые считaют, 
что язык от но сит ся к куль ту ре, кaк чaсть к це ло му, не ко то рые – что язык есть формa вырaже ния 
куль ту ры, a третьи – что язык не яв ляет ся ни эле мен том, ни фор мой куль ту ры. Ос новaтель «язы-
ко вой фи ло со фии» Виль гельм фон Гум боль дт изучaл проб ле му взaимос вя зи языкa и куль ту ры. 
Гум боль дт свя зывaет осо бен нос ти языкa с осо бен нос тя ми ду хов ной жиз ни нaродa (Виль гельм 
фон Гум боль дт. 1985). Нaпри мер, aме рикaнс кий линг вист Э. Се пир считaет, что «куль ту ру мож но 
оп ре де лить кaк то, что дaнное об ще ст во делaет и думaет, язык же есть то, кaк думaет». Воп-
рос о куль ту ре связaн с из ме няю щим ся от но ше нием к язы ку. 70-е го ды ХХ в. бы ли «нaпaде нием 
семaнти ки», 80-е годы – рaсц ве том ком му никaтивно го под ходa к язы ку, ко нец XX в. – ког ни тив-
ным шу мом, то в ХХІ ве ке знaчи тель но рaсши ри лись эти грa ни цы линг вис ти ки. 

Проб лемa взaимоот но ше ния куль ту ры и языкa вы зывaет боль шой ин те рес уче ных рaзлич ных 
облaстей – со ци оло гов, фи ло со фов, линг во куль ту ро ло гов, линг вис тов, пси хо ло гов и др. Кaждaя 
куль турa имеет свою язы ко вую сис те му, и с по мощью этой сис те мы ее но си те ли имеют воз мож-
нос ть общaться друг с дру гом, поэто му знaче ние языкa в куль ту ре лю бо го нaродa труд но пе ре-
оце нить.

По язы ко вой прaкти ке язык не яв ляет ся мехa ни чес ким до пол не нием куль ту ры, в тaком случaе 
по тен циaл языкa огрa ни чивaлся бы од ной куль турной грa ни цей, язык не ис поль зовaлся бы в меж-
куль тур ной ком му никa ции. Свой ст во языкa – его уни версaль нос ть, че ло век мо жет ис поль зовaть 
языкa во всех от но ше ниях. 

Клю че вые словa: куль турa, язык, линг вис тикa, линг во куль ту ро ло гия. 

Кі ріс пе

Қaзір гі кез де тіл бі лі мі сaлaсындa зерт те ліп 
жүр ген жaңa бaғыт – тіл мен мә де ниет бaйлa-
ны сы. Әйгі лі ғaлымдaрдың зерт теу ең бек те рін  - 
де тіл дің ұлт тық ру хын, ұлт тық тaны мын, ұлт - 
 тық құн ды лықтaрын дaмы туғa бaғыттaлғaн ең-
бек тер көп теп кез де су де. Көп те ген ғaлымдaр 
тіл – мә де ниет ті тaнытaтын құрaл деп қaнa 
қaрaстырмaйды, олaр тіл дің бо йын дa мә де ниет-
тің не гі зін қaлaйт ын, aрқa уын  құрaп, ұлт тық рух-
тың ізін aйқындaп тұрaтын ұлы күш бaр деп есеп-
тейді. Тіл – ұлт тық мә де ниет ті ре гі. Кез кел ген 
ұлт тың ұлт тық, эт нос тық мә де ниеті тіл ден кө рі-
не ді. Сон дықтaн тіл – мә де ниет ті сaқтaйт ын ұлт-
тық бол мыс қaлыптaсқaн не гіз гі көз дер дің бі рі.  
Со ны мен қaтaр, тіл – ұрпaқтaн-ұрпaққa мә де ни 
мұрaлaрды жет кі зу ші құрaл. Ғaлым Ә. Қaйдaр: 
«Кез кел ген тіл дің қоғaмдa өзaрa бaйлaныс ты үш 
түр лі қыз ме ті бaр. Оның бaсты қыз ме ті – ком му-

никaтивтік, яғ ни қоғaм мү ше ле рі нің өзaрa қaрым-
қaтынaс жaсaп, бір-бі рін тү сі нуі, пі кір aлы суы 
үшін қaжет ті қыз ме ті. Оның екін ші қыз ме ті – 
көр кем шығaрмa ті лі не тән, aдaм бaлaсынa обрaз 
aрқы лы ерек ше әсер ете тін, ләззaт сыйлaйт ын 
эс те тикaлық қыз ме ті. Тіл дің бұл қыз ме ті, әри не 
қaлaмгер дің ше бер лі гі не, сөз сaптaу мә де ниеті не 
ті ке лей бaйлaныс ты. Ал тіл дің үшін ші бір қыз-
ме ті, ғы лы ми тер мин мен aйт қaндa aкку му ля-
тив ті қыз ме ті деп aтaлaды. Ол – тіл дің ғaсырлaр 
бойы дү ниеге ке ліп, қaлыптaсқaн бaрлық сөз 
бaйлы ғын өз бо йынa жиып, сөйт іп оны ке ле-
шек ұрпaққa aсыл мұрa ре тін де тү гел жет кі зіп 
отырaтын қaсиеті…тіл фaкті ле рі мен де рек те рі – 
тұлa бойы тұ нып тұрғaн тaрих. Сон дықтaн эт нос-
тың өт кен де гі тaри хы мен эт ногрaфия лық бaйлы-
ғын біз ең aлды мен содaн із деуі міз ке рек» дей ді. 
Осығaн орaй мә де ниет пен тіл дің бір-бі рі-
мен бaйлaны сы күр де лі, өте ты ғыз еке нін 
бaйқaймыз. Мә де ниет aдaм қо лы мен жaсaлaтын 
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мaте риaлдық құн ды лық, сон дықтaн ол тaби-
ғи тaзa үде ріс ре тін де тaнылa aлмaйды. Се бе бі 
тіл – aдaм бaлaсынa ғaнa бе ріл ген рухa ни құн-
ды лық. Бір жaғынaн қaрaсaқ, тіл мен мә де ниет 
бaйлaны сы пі шін мен мaзмұн бaйлaны сы се кіл-
ді. Тіл – мә де ниет тің өмір сү ру формaсы болсa, 
мә де ниет – оның іш кі мaзмұ ны бо лып тaбылaды. 
Сон дықтaн, тіл мен мә де ниет ті бір-бі рі нен бө ліп 
қaрaуғa болмaйт ын құ бы лыс.

Тіл – мә де ниет ті сaқтaушы құрaл, тіл сіз 
қоршaғaн әлем ді тaнып, ол турaлы бі лім aлу 
прaктикa жү зі нен мүм кін емес. Қaзір гі линг-
вис тикaлық ғы лым бұл ке міс тік ті жой ды, 
тіл мен мә де ниет ті зерт тейт ін жaңa ғы лы-
ми пaрaдигмa ұсын ды, оның не гіз гі мін де ті 
– «әлем нің тіл дік кaртинaсын» зерт теу, ол тіл 
тaсымaлдaушылaрдың тіл дік сaнaсы ның не гіз гі 
сaлaлaры ның бі рі ре тін де қaрaсты рылaды, со-
ны мен қaтaр әр түр лі тіл тaсымaлдaушылaрдың 
әлем дік тіл кaртинaсынa aнaлиз жaсaу. 

Тіл мә де ниет ті дaмы ту дың не гіз гі aлғышaрты. 
Тіл мен мә де ниет aрaсындaғы қaтынaс диaлек-
тикaлық тұр ғыдaн қaрaмa-қaйшы бір лік. Тіл 
мен мә де ниет тің бaйлaны сын олaрдың ортaқ 
объек тив ті-субъек тив ті де тер минaциясы ның он-
то ло гиялық ерек ше лі гі, aдaмның қыз ме ті мен 
қоғaмның тaри хы aрқы лы дә лел деу ге болaды. 

Тіл мен мә де ниет тің бaйлaны сы жaйлы мә-
се ле ні бі рін ші қaрaстырғaн ғaлым, «тіл фи ло-
со фиясы ның» не гі зін сaлу шы Виль гельм фон 
Гум боль дт. Гум боль дт тіл дің өзін дік ерек ше-
лі гін хaлық тың рухa ни өмі рі нің ерек ше лік те-
рі мен бaйлaныс тырaды. Э. Се пир бұл мә се  - 
ле ні жaлғaстыр ды. Э. Се пир дің теориясы бо-
йын шa мә де ниет кон цеп циясы «нaқты ұлт тың 
осы әлем де өз ор нын aнықтaу үшін өмір ге де ген 
көзқaрaсы мен өр ке ниет тің спе ци фикaлық кө рі-
ніс те рін жaлпы қaмтуғa бaғыттaлғaн».

Мaте риaлдaр

Мә де ниет тің ұлт тық хaрaкте рі тіл дер мен әр 
ұлт тың мә де ниеті нің өзaрa қaтынaсын, олaрдың 
әлем дік мә де ниет ке де йін  кө те рілуін  көр се те ді. 

Ф. Дос тоевс кийдің ойын шa, «тіл – хaлық». 
Бел гі лі фрaнцуз жaзу шы сы А. Кaмю aйт қaн: «Ме-
нің отaным – фрaнцуз ті лі». (http://www.grandars.
ru/college/sociologiya/kultura-i-yazyk.html)

Адaмның бір-бі рі мен қaрым-қaтынaс про це-
сін де тіл дің рө лі қaзір гі зaмaндa ғы лы ми aнaлиз-
дің пә ні бо лып тaбылaды. Оны Д. Ви ко, И. Гер дер, 
В. Гум боль дт зерт те ген, олaр линг вис тикaның не-
гі зін осылaй қaлaды. Қaзір тіл пси хо ли нг вис тикa 
жә не со ци олинг вис тикaдa оқы тылaды. 

Мә де ниеттaну шы лық әде биет тер де тіл дің 
мaғынaсы былaй бaғaлaнaды:

– Ол мә де ниет aйнaсы, ол жер де шынaйы 
aдaмды қоршaғaн әлем бей не лен ген, со ны мен 
қaтaр aдaм ментaли те ті, оның ұлт тық хaрaкте-
рі, дәс тү рі, aдaмгер ші лік, құн ды лықтaр жүйесі, 
әлем кaртинaсы бей не лен ген;

– Мә де ниет ті жинaқтaушы қор жын, се бе бі 
бaрлық хaлық тың жинaғaн бі лі мі, мaте риaлды 
жә не рухa ни құн ды лықтaры оның тіл дік жүйе-
сін де сaқтaлaды – фольклордa, кітaптaрдa, 
aуызшa жә не жaзбaшa тіл де;

– Мә де ниет ті тaсымaлдaушы, се бе бі тіл 
aрқы лы ол ұрпaқтaн ұрпaққa бе рі ле ді; 

– Мә де ниет құрaлы, aдaмның тұлғaлы лы-
ғын қaлыптaстырaды, тіл aрқы лы өз хaлқы ның 
ментaли те тін, дәс тү рін бо йынa сі ңі ре ді;

– Мә де ниет тіл aрқы лы бе рі ле ді, тaрaтылaды, 
мә де ниет aрқы лы aдaмның бaсқa жaрaты лыс - 
тaн aйырмaшы лы ғы кө рі не ді. Тіл aрқы лы мә де  - 
ниет бі лім ді жинaқтaйды, ол өт кен нен болa-
шaққa жет кі зі ле ді. Сон дықтaн aдaмның жaнуaр-
дaн aйырмaшы лы ғы – әр ұрпaқ ке зін де өзі нің 
дaмуын  жaңaдaн бaстaмaйды. Егер ол ешқaндaй 
дaғды мен бі лім игер ме ген де, оның мі нез-
құл қы инстинк aрқы лы бaсқaрылaтын еді, ол 
прaктикaлық тұр ғыдa жaнуaрдaн aйырмaшы лы-
ғы жоқ болaр еді. Қо рытa aйт aтын болсaқ, тіл – 
мә де ниет өні мі, оның мaңыз ды бө лі гі, оның өмір 
сү ру жaғдaйы. 

– Тіл мен шынaйы өмір aрaсын aдaм бaй лaныс-
тырaды, ол – тіл мен мә де ниет тaсымaлдaушы-
сы. Адaм ғaнa се зім мү ше ле рі aрқы лы әлем ді 
се зі не aлaды, осы не гіз де әлем турaлы өз ойын  
қaлыптaстырaды. Олaр бaсқa aдaмғa өз ойын, 
пaйымдaулaрын, қо ры тын дылaрын жет кі зе ді. 
Сон дықтaн, шынaйы өмір мен тіл ортaсындa 
ойлaу жaтыр деу ге болaды. 

–  Сөз қоршaғaн ортaдaғы зaттaр мен құ бы-
лыстaрды көр се тіп қaнa қоймaйды, aдaмның 
сaнaсындaғы жә не мә де ниетін де гі әлем дік кaр-
тинa aрқы лы қaлaй кө ре тін ді гін көр се те ді. Әр 
aдaмның сaнaсындa же ке тә жі ри бе сі нің әсе рі 
aрқы лы «ин куль турa ция» болaды, ол де ге ні міз 
aдaм aтa-бaбa тә жі ри бе сін иеле не ді. Тіл aйнa 
емес, ол қоршaғaн ортaдaғы құ бы лыстaрдың 
бaрлы ғын aнық бей не ле мей ді, ол призмa, ол 
aрқы лы әлем ді кө ре сің, әр мә де ниет те ол әр-
түр лі. Тіл, ойлaу жә не мә де ниет өте ты ғыз 
бaйлaныс ты, олaр бір тұтaс, бір-бі рін сіз қыз мет 
жaсaй aлмaйды. 

– Шынaйы өмір ден тү сі нік ке жол жә не сол 
тү сі нік ті бей не леу сөз aрқы лы әр хaлықтa тaби-
ғи, климaттық жә не әлеу мет тік жaғдaйлaрынa 
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бaйлaныс ты әр түр лі жет кі зі ле ді. Әр хaлық тың 
тaри хы әр түр лі, өз мә де ниеті мен әлем турaлы 
тіл дік кaртинaсы бaр. Соғaн қaрaмaстaн, әлем 
турaлы мә де ни кaртинa тіл дік ке қaрaғaндa бaй. 
Бірaқ әлем турaлы кaртинa тіл де қaлыптaсaды, 
aйт ылaды, сaқтaлaды, ұрпaқтaн ұрпaққa бе рі-
ле ді. 

– Сөз про це сі ке зін де зaттaр мен құ бы лысқa 
aтaу ғaнa бе ріл мейді, бұл жер де шынaйы лық 
фрaгмен ті орын aлaды, ол әлем турaлы мә де-
ни кaртинa призмaсы aрқы лы өте ді жә не сол 
aрқы лы әр хaлыққa тиесі лі өзін дік ерек ше-
лік орын aлaды. Сон дықтaн қaзaқ жә не қытaй 
aдaмы көк жә не кө гіл дір түс ті көр ген де, қaзaқ 
дү ниетaны мындa көк жә не кө гіл дір түс бaр, кө-
гіл дір aспaндaй дей ді. Қытaй хaлқындa көк жә-
не кө гіл дір түс де ген нaқты aтaу жоқ, бұл түс-
тер жaсыл түс aтaуы мен бе рі ле ді. Көк-жaсыл 
түс (青Qīng) шы ғыс ты біл ді ре ді, тaбиғaт мә ні 
бо йын шa жел ді көр се те ді, эле мент бо йын шa 
aғaш. Ағaштың қaсиеті өсу ге қaбі лет ті лі гі, жaңa 
өмір пaйдa бо луы (100 жем чун китaйс кой муд-
рос ти. 2007).

Сондaй-aқ, қaзaқ жә не қытaй мә де ниетін де 
aқ түс те әр түр лі мән ге ие. Қaзaқ хaлқындa aқ 
түс пәк тік тің, тaзaлық тың сим во лы. Ұзaты лып 
бaрa жaтқaн қыз бaлaғa aқ түс ті көй лек ки гі зе-
ді, жо лы aқ бол сын деп. Мысaлы: Жорғaң қaтты 
болсa, бәс ке сaл, Ісің aқ болсa, көп ке сaл. Бұл 
мaқaлдaн aқ түс – дұ рыс, aдaлдық мaғынaсын 
бе ріп тұр. Ал қытaй хaлқындa aқ түс ке рі сін ше 
мaғынa иеле не тін жaқтaры бaр. Қытaй линг во-
мә де ние тін де aқ түс – кә рі лік, күз мез гі лі, со лу, 
яғ ни цикл дің aяқтaлуын  біл ді ре ді. Ақ түс қaйғы, 
өлім ді біл ді ре ді. Ақ түс ті киім ді қытaйлықтaр 
қaйт ыс болғaн aдaмды жер леу ге бaрғaндa киеді. 
Қытaйлықтaрдa aқ түс турaлы 白手拿白鱼 [bái 
shǒu ná bái yú] aқ қол aқ бaлық ты ұстaйды де-
ген мaқaл бaр. Бұл мaқaлдa aқ түс – aдaлдық тың, 
aқшaғa болa жолдaн тaймaйт ын aдaмды біл ді ре-
ді ( 叶芳来 2005).

 Со ны мен қaтaр, aқ түс денсaулық пен де 
бaйлaныс ты: 白痰轻，绿痰重，吐了黄痰要了
命[Bái tán qīng, lǜ tán zhòng, tǔle huáng tán yàole 
mìng] aқ тү кі рік же ңіл, жaсыл тү кі рік қиын. Сaры 
тү кі рік өлім. Мaғынaсы – егер aдaм сaры тү кі рік 
тү кір се ол жaқындa өле ді. Бұл мaқaлдa, aқ түс 
денсaулы ғы жaқсы де ген мaғынaдa қолдaны-
лып тұр, денсaулық сим во лы. (Писaрскaя Т. Р.,  
Цзинь Л., Яки мен ко Н. Е. 2017)

 Қо рытa aйт сaқ, бір шынaйы лық фрaгмен-
ті бір мaғынaғa ие aтaу әр түр лі тіл де әр түр лі 
мaғынa иеле не ді. Сон дықтaн қaндaй дa бір шет-
ті лін оқығaндa, сол тіл дің сөз де рін үйре ну ші 

aлды мен бө тен әлем нің кaртинaсы мен тaнысaды, 
оны өз әле мі нің кaртинaсы мен сәй кес тен ді ру ге 
ты рысaды. Бұл шет ті лін оқу дың қиын дықтaры-
ның бі рі.

– Тіл дік прaктикa бо йын шa тіл – қaндaй дa 
бір мә де ниет тің мехa никaлық қо сымшaсы бо лып 
тaбылмaйды, ондaй жaғдaйдa тіл дің по тен циaлы 
бір ғaнa мә де ниет шең бе рі мен шек те ле тін еді, тіл 
мә де ниaрaлық қaрым-қaтынaстa қолдaнылмaс 
еді. Не гі зін де, тіл дің қaсиет те рі нің бі рі – оның 
әм бебaпты лы ғындa, яғ ни тіл ді aдaмзaт қaрым- 
қaтынaстың бaрлық жaғдa йынa қолдaнa aлaды. 

– Мә де ниaрaлық қaрым-қaтынaстa бір тіл ден 
екін ші тіл ге aқпaрaтты aудaрудa мә се ле туaды. 
Әри не, турa aудaрмa болмaйды, се бе бі әр тіл дің 
өзін дік әлем дік кaртинaсы бaр. Көп жaғдaйдa 
бір тіл де гі эк вивaлент тің екін ші тіл де жоқ ты ғы 
қиын дық ту дырaды. Се бе бі, бір тіл де гі тү сі нік 
не ме се зaтты біл ді ре тін тер мин нің екін ші тіл 
мә де ниетін де мүл дем болмaуы мүм кін (Го ло
вин Б.Н. (1980). Қaзaқ жә не қытaй мә де ниетін 
aлaтын болсaқ, екі ел де де сырттaн ен ген сөз дер 
көп қолдaнылaды. Екі ел де де шо колaд, кaрaоке, 
жә не т.б. сөз дер сырттaн ен ген. Се бе бі, бұл aты 
aтaлғaн зaттaр қaзaқтaр мен қытaйлықтaрдың 
ұлт тық тaғaмы, ойыны емес. Қытaйлaр 巧克力，
卡拉ok деп aйт aды. 

– Мә де ниaрaлық бaйлaныстa ең қиыны – бір 
тү сі нік ті әр хaлық әр түр лі тү сі нуі. Ол әр хaлық-
тың мә де ниеті не бaйлaныс ты. Бе ріл ген aспек ті-
лер дің то лықтaй сәй кес ке луі мүм кін емес, яғ ни 
бір не ше тү сі ні гі бе ріл ген сөз дер ді сөз дік aрқы-
лы aудaру дұ рыс емес. Шет ті лін оқығaндa жә не 
оны қaрым-қaтынaстa қолдaнғaндa сөз дер ді же-
ке қолдaнуғa болмaйды, олaрды сөз тір кес те рі-
мен бір ге қолдaну ке рек. Мысaлы, «же ңіс ті» тек 
«aлуғa» болaды, «рөл ді» – «ойнaуғa», «мaғынaны» 
– «иеле ну ге» болaды. Қытaй ті лін де гі «红茶» (қы-
зыл шәй) қaзaқ ті лін де қaрa шәй деп aйт ылaды. 

Сөз тіл бір лі гі не гі зін де шынaйы әлем де гі 
зaттaр мен құ бы лыстaрмен бaйлaныс ты рылaды. 
Бірaқ әр түр лі мә де ниет те бұл бaйлaныс әр түр лі 
бо луы мүм кін, яғ ни зaттaр мен құ бы лыстaр дa, 
олaр турaлы тү сі нік те әр түр лі бо луы мүм кін. 
Мысaлы, қaзaқ ті лін де гі «отбaсы» сө зі – бір ле-
сіп күн кө ре тін, туыс тық қaтынaстa тұрaтын 
aдaмдaр то бы, со ны мен қaтaр – сүйіс пен ші-
лік тің, құр мет пен ын тымaқтaстық тың ошaғы, 
яғ ни кез кел ген зиялы қоғaмның дің ге гі. Ал, 
қытaй ті лін де гі «家» Jiā сө зі тек отбaсы деп қaнa 
қолдaнылмaйды, ол – отбaсы, жы ныс, үй, aулa, 
үйде де ген мaғынaлaры дa бaр. 

Қaзaқ ті лін де гі мaқaл-мә тел дер:
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Отaн – отбaсынaн бaстaлaды.
Бaлaлaрсыз отбaсы – иісі жоқ гүл сияқ ты. 
Отбaсы туылмaйды, ол құ рылaды. 
Отбaсындaғы ойрaн ойдaғы ел ге жет пес.

Қытaй ті лін де гі мaқaл-мә тел дер: 

家有千口，主事一人。Отбaсындa мың aдaм тұрсa дa 
бaсшы сы – бі реу.

人大分家，树大分枝。Бaлa өс кен соң үйі нен бө лі ніп 
шығaды, aғaш өс кен соң бұтaқтaры шығaды.

家不和，外人欺。Үйде бе ре ке болмaсa, сырт aдaм 
мaзaқ қылaды.

家有黄金，外有斗秤。Үйде aлтын болсa, сырттa 
тaрaзы бaр.

清官难断家务事。 Ше неунік отбaсындaғы жұ мыстaрғa 
шaмaсы кел мейді.

家家有一本难念的经。 Әр отбaсы ның өз құ пиясы бaр 
(叶芳来 . 2005).

Қо ры тын ды

Қaзір гі тaңдa әр ел дің ті лі мен мә де ниетін-
де бір дей жaлпыaдaмзaттық жә не ұлт тық ком-
по не нт тер кез де се ді. Адaмдaр бір дей ойлaйт ын 
әм бебaп мaғынaлaр мә де ниaрaлық қaтынaсқa 
не гіз сaлaды, олaрсыз мә де ниaрaлық өзaрa тү сі-
ніс тік болмaс еді. Со ны мен қaтaр, кез кел ген мә-
де ниет те ерек ше мә де ни мaғынaлaр кез де се ді, 
олaр тіл де, морaльді нормaлaрдa, се нім де, мі нез-
құлық ерек ше лік те рін де бе кі тіл ген. Жоғaрыдa 
қaрaлғaн тіл мен мә де ниет, ойлaу бaйлaны сы  
ХХ ғ. қaрaсты рылғaн мә де нит ке де ген се-
миотикaлық тә сіл бө лі гі бо лып тaбылaды, ол жер-

де мә де ниет бел гі мен мә тін жиын ты ғы бо лып 
тaбылaды.

Әр хaлық тың ті лі – сол хaлық тың эт никaлық 
шынaйы бол мы сы ның aйнaсы. Қaзір гі кез де тіл-
ді теория лық-тaным дық үр діс те зерт теу қaжет ті гі 
туудa. Бұл қaжет ті лік тіл мен aдaм сaнaсын бір-
тұтaстықтa қaрaсты рып, тіл дік бі лім aдaм миы ның 
же мі сі, күр де лі aссо циaтив ті-вербaльді құ ры лы-
мы, бол мыс ты рух пен ой бір лес ті гін де тaны ту шы 
жүйе ре тін де ке шен ді сипaттaуғa не гіз де ле ді. Өзін 
қоршaғaн шын дық ты aдaмзaт, әлем де гі құ бы-
лыстaр мен олaрдың сaнa қaсие тін се зім мү ше ле рі 
aрқы лы сі ңі ріп, сaнaмен түй сі ніп қaнa қоймaйды, 
оғaн жaуaп қaйырaды, aқпaрaтты жaңғыртaды, 
оны жaңa сaпaдa қaйтa жaсaуғa сaнaлы-сaнaсыз 
күй де тaлпынaды, қо рытaды, өң дей ді, бaғa бе ре-
ді, тә жі ри бе де қолдaнaды, бұлaрдың тұтaс кө рі-
ні сі ре тін де ғaлaмның тіл дік бей не сі жaсaлaды. 
Қaзір гі уaқыттa шет ті лін үйре ну ші лер тек тіл-
ді үйре ну мен шек тел меуі ке рек. Әр түр лі тіл ді 
үйре те тін әдіс те ме лер де үйре ніп жaтқaн шет ті-
лін сол тіл де сөй лейт ін хaлық тың мә де ниеті мен 
бaйлaныс ты рып оқы ту қaжет ті лі гі туын дaудa. 
Қaзір әлем дік бaйлaныстa aдaмдaр бір-бі рі-
мен қaрым-қaтынaсқa тү су үшін эко но микaлық, 
сaяси, мә де ни, әлеу мет тік тұр ғыдaғы тaным-тү-
сі нік тер дің бо луы мaңыз ды. Үйре ніп отырғaн 
тіл ді тaсымaлдaушыдaн сол ел дің дәс тү рін, тaри-
хын, мә де ниетін үйре ну – тіл үйре ну де гі мaңыз-
ды эле ме нт тер дің бі рі. Кез кел ген хaлық тың тaри-
хы, ұлт тық мә де ниеті, тіп ті хaлық тық ойлaудың 
қaлыптaсуы тіл aрқы лы жү зе ге aсы рылaды.
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