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№4 (125)/2018

Г.О. Сыздықова

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
(Е-mail: go.syzdykova@mail.ru)

«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырындағы сапалық сын есімдердің семантикасы
Аңдатпа. Фольклор тілін лингвистикалық тұрғыда зерттеу ғылымдар тоғысында қалыптасқан лингвофольклортану саласының маңызды міндеттерінің бірі болып танылады. Мақалада
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырындағы сапалық сын есімдердің семантикалық ерекшеліктері талданып, фольклордың семантикалық кеңістігіндегі мағынасы мен қолданысы қарастырылады.
Фольклорлық мәтіндерде қолданысы мен мағынасы жағынан ерекшеленетін сөз таптарының бірі – сын есімдер. Сын есімнің мағыналық бір түрі – сапалық сын есімдердің фольклор мәтіндеріндегі семантикалық жүгі олардың семантикалық құрылымындағы компоненттер (семалары)
арқылы анықталады.
Ауыз әдебиеті жанрлары, оның ішінде лиро-эпостық мәтіндерде сын есімдер жиі қолданылып, аса маңызды семантикалық сипатқа ие болады. Сонымен қатар дүниенің фольклордағы
бейнесін жасауда ерекше рөл атқарып, ұлттық мәдениеттің, салт-дәстүрдің фольклордағы өкілі қызметін атқарады. Осыған байланысты сапа сындарының фольклор тіліндегі семантикасын зерттеу
барысында фольклор семантикасына қатысты бірқатар маңызды мәселелер анықталады.
Түйін сөздер: семантика, сема, когнитивтік-дискурстық, синкретті, адъективті, концептуалдық, субстанция, дериват.
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Кіріспе. Қазақ тіл білімінде ауыз әдебиеті мәтіндерінің тілі дәстүрлі парадигмалар
шеңбері мен жекелеген шығармалар деңгейінде біршама талданған. Бұл бағытта Е. Жұбановтың «Эпостың тілін зерттеудің кейбір мәселелері», ««Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырының лексикасы», Г. Қосымованың «Қазақ эпосындағы фразеологизмдердің лексико-грамматикалық ерекшеліктері», А. Мухатаеваның «Этнолингвистические изучение лексики
казахского эпоса», З. Керімбаеваның «Қазақ ертегілерінің тіліндегі етістік қайталаулар»
т.б. осы тәріздес еңбектерді атап көрсетуге болады. Ал сапалық сын есімдердің «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырындағы семантикасын танымдық тұрғыда талдау осы бағыттағы зерттеулер қатарын толықтыратыны сөзсіз.
Мақсаты мен міндеттері. Мақалада сапалық сын есімдердің семантикалық құрылымындағы қарама-қайшылықтар мен бағалауыштық сипатын «Қозы Көрпеш-Баян сұлу»
жыры негізінде талдап, сапа сындарының фольклор семантикасындағы өзіндік болмысы
мен қолданысын анықтау мақсат етілді. Осы мақсатқа сәйкес зерттеу нысанына алынған
жырдағы сапа сындарының семантикалық құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау және
сапа сындарының фольклорлық мәтіндегі семантикасын танымдық тұрғыда саралау міндеттерінің шешімін табу көзделді.
Талдау әдістері. Мақала тақырыбының теориялық негізі осы бағыттағы ғылыми
тұжырымдармен дәйектелсе, практикалық сипаты жыр мәтінінен алынған тілдік деректерге жасалған семантикалық талдаулармен нақтыланды. Осыған орай сапа сындарының
семантикалық құрылымы лингвистикалық тұрғыда сараланып, заттану үдерісіндегі сапа
сындарының семантикасындағы ерекшеліктер қарастырылады.
Нәтижелер мен талқылаулар. Фольклор семантикасын лингвистикалық тұрғыда
зерттеу лингвофольклористика ғылымының бүгінгі күнгі аса маңызды мәселелерінің бірі
ретінде танылып, қазіргі кезде қазақ тіл білімінде өзінің өзектілігімен айқындалады. Жалпы фольклор тілі, оның қазақ әдеби тілінің қалыптасуы мен дамуындағы маңызы туралы
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ғалым Қ. Жұбановтың пікірін келтірсек: «Халық әдебиеті – халықпен құрдас, бірге жасасып келе жатқан кәрі нәрсе. Оның жаңалығы жарытусыз, бұрынғының үстіне жаңа бояу
жағу түрінде ғана болады. Жаңа шығармасы да сол ескі тамырға көктеп өседі. Мұның бәрі
өмір ағынының тігісін сөгіп, ыдыратқандай, халық өмірінде ұлы өзгеріс болмағанын көрсетеді. Сонымен, атам заманда пайда болып, бір кезде жаңа болған, бірақ бүгінде тозған бір
нәрсені, көнерген сөзді халық әдебиеті қайталап немесе болмашы бояу жағып алып сүйрете береді. Халық әдебиетінің сақталатыны да, оның таусылмайтыны да осыдан келеді»
[1, 265]. Мұндай сипат фольклор тіліндегі сапа сындарының семантикасынан да айқын
көрініс тапқан.
Сын есімдердің өзінің анықтайтын сөзімен тығыз байланыста болуы олардың белгілі бір контексте түрлі мағынада қолданылуына әсер етеді. Сапалық сын есімнің мағыналық топтарының ішінде түрлі семантикалық табиғатымен ерекшеленетіні – «қара» сын
есімі. Мысалы:
1 Сарыбай тарту етті қырық қара ат,
Түстері бірыңғайдан өңкей пар ат.
Жіберді елшілікке елу кісі,
Мықтылар ел ішінде құйрық-қанат (Бабалар сөзі, 26-том, 13-б.);
2 Жаз болды сол арада көкек туып,
Мамырға аяқтасып келді жуық.
Мал төлдеп, көкке тойып аяқтанды,
Қара қатқақ, қарлатқан кетіп суық (Бабалар сөзі, 26-том,13-б.);
3 Баян қыз сұлу екен мақтағандай,
Қара қасы қағазға қақтағандай.
Сұңқардың форымындай мойыны бар,
Көзіне гауһар отын жақтағандай (Бабалар сөзі, 26-том, 14-б.);
4 Жүгірді жолбарыстар қара көріп,
Қорқақтар қалар еді бекерге өліп.
Ақыры Жандос бастап қарсы шауып,
Бет-бетімен кетісті телім болып (Бабалар сөзі, 26-том, 20-б.);
5 Бөктерлеп үлкен қара жолды көрді,
Алыстан шоғырланған норды көрді.
Ту алып, тұлпар мінген қара қалмақ,
Бірталай келе жатқан қолды көрді (Бабалар сөзі, 26-том, 21-б.).
Қара сын есімінің негізгі мағынасы – аққа қарама-қарсы түс [2, 477]. «Сөздікте»
бұдан басқа да мағыналары берілген.
Жырдан келтірілген үзінділерде қара сапалық сын есімі қара ат, қара қатқақ, қара
қас, қара жол, қара көру, қара қалмақ тіркестерінің құрамында өзіне тән семантикалық сипатымен ерекшеленіп тұр. Бірінші, үшінші мысалдарда қара сөзі негізгі (түс) мағынасында (қара ат – қара қас), екінші мысалда «жер беті тобарсыған, тоңазыған кез» [2, 478]
(қара қатқақ) деген мезгіл мағынасында, төртінші мысалда «бір нәрсенің нобайы, пішіні»
[2, 477] мағынасында қолданылған. Ал бесінші мысалда қара сапалық сын есімі өзінің
бастапқы тура мағынасынан (түс атауы) бөлек, ауыспалы мағынада қолданылған. Қара
сөзінің «жүргінші көп жүретін үлкен жол» [2, 477] мағынасы жоғарыда келтірілген бесінші мысалда көрініс тапқан. Қара сын есімі зат есіммен тіркесіп «көп, мол» мағынасында да
қолданылады. Оған 5-мысалдағы «қара қалмақ» тіркесі құрамындағы қара сөзінің мағынасы дәлел бола алады. Тілдік деректерден анықталғандай, сапалық мәнді білдіретін «қара»
сөзі қоршаған дүниенің адам санасындағы бейнесі негізінде қалыптасып, нәтижесінде сол
мағынаның аясында басқа бір туынды мағыналарға ие болған.
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Талдауға алынған қара сапалық сын есімінің жырда көрініс тапқан мағыналары:
1) аққа қарама-қарсы түс: қара ат, қара қас т.б.
2) жер тоңазыған кез: қара қатқақ;
3) бір нәрсенің нобайы, сыртқы көрінісі: қара көріп;
4) көлем: үлкен қара жол;
5) көп, мол, сансыз: қара қалмақ т.б.
Қара сынының мағынасындағы мұндай ерекшеліктер оның мағыналық құрамындағы семаларына және сол семалар арқылы байланысатын сөзіне қатысты анықталады.
Қазақ тілінде сапа сындарын мағынасына қарай бірнеше топтарға бөліп қарастыруда ғалымдар олардың құрамындағы семаларға баса назар аударады. Мәселен, А.Ысқақов
сапалық сын есімдердің «заттың түрі мен түсін (ақ, қара, қызыл, көк, сұр т.б.), сыры
мен сапасын (жақсы, жаман, тәуір, нашар т.б.), көлемі мен аумағын (үлкен, кіші, ауыр,
жеңіл т.б.), дәмі мен иісін (ащы, тәтті, күлімсі т.б.) білдіретін» түрлерін анықтаса [3, 168],
Н.Оралбай сын есімнің 16 мағыналық тобын көрсетеді [4, 137-138]. Адамның өзін
қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды қабылдауы нәтижесінде қалыптасқан таным-түсініктері сапалық сын есімдердің семантикасына да ықпал етеді.
Лингвистика ғылымындағы қазіргі антропоөзектік парадигмада сөз таптары, біріншіден, дүниені біздің танымымызбен қабылдау мен түйсіну ерекшеліктерін бейнелейтін,
екіншіден, мәтін мен айтылым құрамында өздеріне тиесілі қызмет атқаратын ерекше когнитивтік-дискурстық құрылым ретінде қарастырылады [5, 6]. Сапалық сын есімдердің
мұндай қызметі олардың заттануы нәтижесінде қалыптасатын синкретті бірліктердің қалыптасуынан айқын көрінеді.
Сын есімдердің семантикасына заттың түрлі белгісін білдіретін сөздер тобынан заттың нақ өзін білдіретін сөздер тобына ауысуы, яғни заттану үдерісі де әсер етеді. Бұл
тұрғыда адъективті негіздің субстантивті сөздерге ауысуын сөз табының тек тұлғалық өзгерісі деп қана қарастыруға болмайды. Заттану үдерісінде сөз немесе лексеманың лексикалық мағынасы концептуалдық өзгеріске түсіп, нәтижесінде бастапқы тұлғасынан өзге
грамматикалық қасиетке ие болады. Бұл өзгеріс оның тіркесімділігінен де көрініс табады.
Жырдан алынған тілдік деректермен дәйектесек,
Мысалы:
		
Сарыбай салқын тартты сұмдық ойлап,
		
Қозады бір жаманға көңілі бойлап. (Бабалар сөзі, 26-том, 12-б.).
Жіберді елшілікке елу кісі,
Мықтылар ел ішінде құйрық-қанат. (Бабалар сөзі, 26-том,13-б.).
		
Бермесе Тәңір өзі оған жәрдем,
		
Нашарлар әлдеқашан тұтылады. (Бабалар сөзі, 26-том, 21-б.).
Қамшылап ала бедеу жөнеледі,
Батырсынып, бәлденіп өнегелі. (Бабалар сөзі, 26-том, 41-б.).
		
Ала бедеу ойқастап ырғығанда,
		
Бурыл да бұлтақ қағып қарысады. (Бабалар сөзі, 26-том, 42-б.).
Жоғарыда келтірілген мысалдардағы заттанған сапалық сын есімдер: жаман,
мықты, нашар, ала бедеу, бурыл. Сапалық сын есімдердің заттану үдерісінде дүниенің тілдік категориялануы шынайы өмірді түрліше сипаттайтын сапа сындары мен зат есімдерді
салыстыру арқылы анықталады. Бұл орайда заттанған сын есімдер бізді қоршаған әлемдегі
адам танымы арқылы қабылданатын заттар мен құбылыстарды нақты заттық мәніндегідей
түсіндіреді. Мәселен, жоғарыда келтірілген мысалдардағы жаманға көңілі бойлап, ел ішіндегі мықтылар, нашарлар тұтылады, ала бедеу жөнеледі, бурыл бұлтақ қағады тәрізді тіркестер құрамындағы заттанған сапалық сын есімдер зат есім арқылы (адам, жылқы) берілетін
мағынаны дәлме-дәл сипаттап тұр.
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Фольклор мәтіндеріндегі сапалық сын есімдер заттану арқылы концептуалданып,
нәтижесінде сол затқа не құбылысқа тән, оның ажырамас бір бөлшегі болатын тұрақты белгілерді білдіреді. Заттанған сапа сындарының семантикасындағы тағы бір ерекшелігі өзі
анықтайтын зат не құбылысты зат есімдер тәрізді қоршаған ортаның бір бөлігі ретінде ғана
сипаттап қоймай, сондай-ақ заттанған сапа сындары арқылы берілетін мағынада сол затқа
не құбылысқа тән белгілердің ішінен сол затты не құбылысты ерекшелендіретін нақты бір
қасиетін анықтайды. Мысалы:
		
Ала бедеу ойқастап ырғығанда,
		
Бурыл да бұлтақ қағып қарысады. (Бабалар сөзі, 26-том, 42-б.) деген үзіндіде
ала, бурыл сын есімдері жылқы малына қатысты көп белгінің (түр-түсі, қасиеті т.б.) ішінен
бөлініп алынған. Адам танымында да сипатталып тұрғаны – осы белгілер.
Адамның танымдық ойлауына сәйкес зат не құбылыстың барлық белгілері жинақталып келгенде, олардың ішінде аса маңызды бір ғана белгісі сөйлеушінің сол сәттегі коммуникативтік қызметін іске асыруға қатысады. Мәселен,
Сарыбай салқын тартты сұмдық ойлап,
Қозады бір жаманға көңілі бойлап. (Бабалар сөзі, 26-том, 12-б.).
		
Бермесе Тәңір өзі оған жәрдем,
		
Нашарлар әлдеқашан тұтылады. (Бабалар сөзі, 26-том, 21-б.) деген үзінділерде адамға, оның мінез-құлық, түрлі іс-әрекетіне тән көп белгілердің ішінен жаман, нашар сапа сындары (заттанған) алынған. Бұдан белгілі бір зат не құбылысқа тән белгілердің
адам танымындағы болмысы заттанған сапа сындарының семантикалық құрылымында да
көрініс тауып, нәтижесінде заттанған сапалық сын есімдер сипатталатын белгінің адам танымындағы көрінісін зат есімдердің тілдік табиғатына сәйкес түсіндіре алатындығы көрінеді. Бірақ заттанған сын есімдердің түпкі негізінде «зат», «субстанция» тәрізді онтологиялық категориясы бар зат есімдердің тілдік категориясына түбегейлі сәйкес келмейтіндігі
ғылыми тұрғыдан дәлелденген.
Заттанған сын есімдер түрлі дәрежеде сипатталатын сын есім мен зат есімнің концептуалды құрылымындағы компоненттерге ие болады. Мұндай жағдайда затттанған сапа
сындарының концептуалды сипаты сын есімнің семантикасындағы белгі мен тұтастық
арқылы анықталады. Белгіден заттық мағынаға ауысу белгі мен сол белгіні жеткізушінің
(зат, құбылыс) бір уақытта өзектелуімен байланысты. Мысалы: жаман адамға – жаманға;
нашар адамдар – нашарлар; ала бедеу ат – ала бедеу; бурыл ат – бурыл т.б. Сапа сындары
мен оның субстантивтерінің жалпы мазмұнын құрайтын мұндай дериваттар контексте тілдік тұрғыда интерпретацияланып, нәтижесінде заттанған сапа сындары арқылы берілетін
белгі қандай да бір заттың сипаты емес, керісінше, жеке концепт ретінде түсіндіріледі, ал
оны атайтын субстантив сол белгіге ие болатын затты белгілейді. Сонымен қатар оларда
бағалауыштық мән де басым болады.
Сапа сындарының семантикасында кеңінен зерттеуді қажет ететін тағы бір мәселе
– сапа сындарының семантикасындағы қарама-қайшылықтар. «Қозы Көрпеш- Баян сұлу»
жырындағы қарама-қайшы мәндегі сапа сындары грамматикалық түрлі құрылымдармен
келеді. Мысалы:
Біраз күн аялдады ойнап-күліп,
Арық атын тастады семіз мініп. (Бабалар сөзі, 26-том, 24-б.);
		
Көрісіп үлкен-кіші жатыр жылап,
		
Бұларды сөге алмайды ешкім сынап. (Бабалар сөзі, 26-том, 45-б.);
Жақсы-жаман аралас,
Бір қатары қаралас. (Бабалар сөзі, 26-том, 48-б.);
		
Жақсы-жаман деместен,
		
Бәріне қояр ат, келін. (Бабалар сөзі, 26-том, 51-б.);
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Үлкен-кіші, кәрі де
Батасын берді сыртыңнан,
Болсын деп аман асыл зат. (Бабалар сөзі, 26-том, 56-б.).
		
Тауасар шешен еді басшы болсын,
		
Ыстық-суық жол көрген бұрын жүріп. (Бабалар сөзі, 26-том, 14-б.).
Мұндағы сын есім+зат есім құрылымды қарама-қайшы мәндегі сапа сындары
арық ат; сын есім+етістік – семіз мініп; сын есім+сын есім – үлкен-кіші; сын есімсын есім+етістік – жақсы-жаман деместен; сын есім-сын есім+зат есім – ыстық-суық
жол. Қарама-қайшы мәнді сапа сындарының мұндай құрылымдары жырда көркемдік қызметімен ерекшеленеді.
«Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырындағы қарама-қайшы мәндегі сапа сындарын айқындау сапа сындарына тән семантикалық функцияларды анықтауға мүмкіндік береді. Қарама-қайшы мәндегі арық-семіз, үлкен-кіші, жақсы-жаман, ыстық-суық сын есімдері контекстегі семантикалық функцияларына қарай да өзара бір-бірінен ажыратылады. Бұлардың
ішінде арық-семіз, жақсы-жаман сын есімдері өзара контрарлық (арық - семіздеу- семіз;
жақсы – нашар - жаман) қарсылыққа, ал үлкен-кіші комплементарлық қарама-қарсылыққа
құрылған. Комплементарлық қарама-қарсылық комплементарлық қарама-қарсылықтан
бір-бірін толықтыратын ортаңғы, аралық мүшелерінің (сөздер) болмауымен ерекшеленеді.
Сондықтан үлкен-кіші сапа сындарының семантикалық қарама-қайшылығына градуалды
сипат тән болмайды.
Фольклор тіліндегі сапалық сын есімдер бағалауыштық семантикасымен де ерекшеленеді. Мысалы:
- Балам-ау, қалай жұмбақ айтқан сөзің,
Мағыналы байқап тұрсам жай мінезің.
Сары атан ерні жырық – Сарыбай ғой,
Құба інген – қыз шешесі Гүлжан тезің. (Бабалар сөзі, 26-том, 26-б.).
		
Сол күні түс көріпті Қоған тағы,
		
Жаман ырым білініп оған-дағы.
		
Жеті қасқыр құтырған кез келіпті,
		
Тұс-тұстан өрт қаптапты қоламталы
		
Артынан қара бура аузын салып,
		
Халі кетіп қалтырап тым шошыпты.
		
Бір үлкен өрт қаптаған елге келсе,
		
Жанның бәрі үйінен ду босыпты... (Бабалар сөзі, 26-том, 39-б.).
Фольклор жанрларында аса кең мағыналық сипатқа ие болатын сары, құба, жаман,
қара, үлкен сын есімдері атан, інген, ырым, бура, өрт зат есімдерінің бағалауыштық анықтауышы ретінде қолданылған. Бір ескеретін жағдай: берілген мысалдарда түс атауларын білдіретін сапалық сын есімдер (сары, құба, қара) түйе малының түрлеріне (атан, інген, бура)
қатысты бағалауыштық мәнде тұр.
Қорытынды. Сонымен, фольклор жанрының бір түрі – ғашықтық жырлардағы сапа
сындарының семантикасын кеңінен зерттеу халықтың рухани мол мұрасын, яғни ауыз әдебиеті туындыларын лингвистикалық қырынан толыққанды меңгеруге жол ашады. Ғалым
А.Т.Хроленконың сөзімен айтсақ, фольклор тілін семантикалық тұрғыдан зерттеудегі «аса
маңыздысы – фольклор сөзінің семантикалық құрылымының ерекшелігі туралы тұжырым» [6, 14]. Бұл зерттеу нысанына алынып отырған жыр тілінің семантикалық ерекшелігін морфосемантикалық тұрғыда анықтау үшін де аса маңызды.
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Г.О. Сыздыкова

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

Семантика качественных прилагательных  в произведении «Козы Корпеш-Баян сулу»
Аннотация. Лингвистическое изучение фольклорного языка является одной из важнейших
задач в области лингофольклористики, сформировавшихся на стыке наук.
В статье проанализированы семантические особенности качественных прилагательных в произведении «Козы Корпеш-Баян Сулу», рассматриваются значение и применение в семантическом пространстве фольклора.
Одна из частей речи, отличающихся по смыслу и употреблению в фольклорных текстах,
– прилагательные. Семантический багаж качественных прилагательных в текстах фольклора определяется компонентами (семами) в их семантической структуре.
В жанрах устной литературы, в том числе в лиро-эпических текстах, прилагательные употребляются часто и носят важнейший семантический характер. Кроме того, это играет особую роль
в создании картины мира в фольклоре, является представителем национальной культуры, традиций
и обычаев в фольклоре. В связи с этим в ходе изучения семантики качественных прилагательных в
фольклорном языке выявляется ряд важных проблем, касающихся семантики фольклора.
Ключевые слова: семантика, сема, когнитивно-дискурсная, синкретная, адъективная, концептуальная, субстанция, дериват.
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Semantics of Qualitative Adjectives in the Work «Kozy Korpesh-Bayan Sulu»
Abstract. The linguistic study of the folklore language is one of the most important tasks in the
lingo-folklore field, formed at the intersection of sciences.
The article analyzes the semantic features of qualitative adjectives in the work “Kozy Korpesh-Bayan
Sulu” and considers the meaning and application of folklore in the semantic space.
One of the parts of speech differs in meaning and use in folk texts – adjectives. The semantic
baggage of qualitative adjectives in folklore texts is determined by the components (semes) in their
semantic structure.
In the genres of oral literature, including lyrical and epic texts, adjectives are often used and are of
the most important semantic nature. In addition, it plays a special role in creating a picture of the world in
folklore and is a representative of national culture, traditions and customs in folklore.
In this regard, the study of the semantics of qualitative adjectives in the folklore language reveals
a number of important problems related to the semantics of folklore.
Key words: semantics, seme, cognitive-discursive, syncretic, adjectival, conceptual, substance,
derivate.
113

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ХАБАРШЫСЫ. ФИЛОЛОГИЯ сериясы BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. PHILOLOGY Series

№4 (125)/2018

References
1 G. Zhubanov. Qazaq tіlі zhonіndegі zertteuler [Research on the Kazakh language]. (Science,
Almaty, 1999, 581 p.). [In Kazakh]
2 Qazaq tilinin tusindirme sozdigi [Explanatory dictionary of the Kazakh language]. («DikePress», Almaty, 2008, – 968 p.). [In Kazakh]
3 A. Ysqaqov. Qazirgi qazaq tili. Morfologia [Modern Kazakh language. Morphology]. (Ana tili,
Almaty, 1991, – 384 p.). [In Kazakh]
4 N. Oralbai. Qazirgi qazaq tilinin morfologiasy. [Morphology of the modern Kazakh language].
(Inzhu-Marzhan, Almaty, 2007, – 390 p.). [In Kazakh]
5 E.S. Kubrjakova. Chasti rechi s kognitivnoi toshki zrenia. [Parts of speech from the cognitive
point of view]. (RAN, Moskva, 1997, - 331 p.). [in Russian]
6 A.T. Hrolenko. Semantika folklornogo slova. [Тhe Semantics of the folklore word]. (Izd-vo
WU, Voronezh, 1992, – 132 p. ). [in Russian]
7 Babalar sozi. Zhyz tomdyq. [Тhe words of the ancestors. A hundred volumes]. (Foliant, Astana,
2006. Volume 26, 2006, – 376 p.). [In Kazakh]
Автор туралы мәлімет:
Сыздықова Г.О. – филология ғылымдарының докторы, профессор. Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан.
Syzdykova G.O. – Doktor of Philology, Prof. L.N. Gumilyov Eurasian National University,
Astana, Kazakhstan.

114

