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КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУНДАГЫ СЕМИОТИКА МАСЕЛЕСИНЕ КАРАТА 
 

Макала фольклордук жараяндын солгундоосуна байланыштуу, маданий-

антропологиялык жагдайдагы заманбап концепцияларда карап, фольклордук 

тексттердеги, анын ичинде, эпостордогу семиотикалык каражаттардын колдонулуу 

өзгөчөлүгүн аныктоого арналды. Мында маданияттар аралык коммуникациянын 

кыргыз эпосторунун тектеш элдердин эпостору менен салыштырмалуу планда кароо 

менен алып барылат. 
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К ПРОБЛЕМЕ СЕМИОТИКИ В КЫРГЫЗСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

 

Статья посвящена особенностям использования семиотических средств в 

фольклорных текстах, в том числе в эпосах, с учетом современных концепций в 

культурно-антропологическом контексте в связи с замедлением фольклорного 

процесса. При этом межкультурная коммуникация рассматривается с точки зрения 

кыргызского эпоса в сравнении с эпосом других народов. 
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The article is devoted to the peculiarities of using semiotic means in folklore texts, 

including epics, taking into account modern concepts in a cultural and anthropological 

context in connection with the slowdown of the folklore process. At the same time, 
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comparison with the epic of other peoples. 
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Киришүү. Фольклористика илиминде фольклордун жаралуусу, өзүнчө жанрдык 

спецификасы, фольклор менен адабияттын өз ара карым-катнаш өзгөчөлүгүнүн түрдүү 

этаптарда өнүгүүсү жөнүндө көп айтылат. Ушул суроолордун айланасында бир нече 

макалалар, китептер жарыяланып, түрдүү конференцияларда, басма сөз беттеринде 

талаш-тартыштарды пайда кылган. 
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Фольклор деген эмне? Анын негизги сапаттары жана адабияттан өзгөчөлүгү 

эмнеде? Бул сыяктуу суроолор илимде мындан 100 жылдар мурун эле чечилген менен, 

бүгүнкү күнү деле актуалдуулугун жогото элек. Убакыттын өтүшү менен улам жаңы 

суроолор пайда болот. Элдин жашоосунда фольклордун ролу өзгөрдү, күнүмдүк 

тиричиликте көркөм чыгармачылыктын формасы өзгөрдү, фольклор менен адабияттын 

туруктуу чеги алдыга жылды. Ошондой эле теориялык жактан аныкталган 

классификацияга каршы келген өтмө, гибриддүү жана жарымы адабияттык, жарымы 

фольклордук формалары көбүрөөк пайда боло баштады.  

Албетте, мындай кырдаалда фольклористикада улам кирпич артынан кирпич 

сыяктуу теориялык фундаменттин бекемдигин арттыруу керек.  Акыркы жылдары 

фольклорду теориялык жактан так аныктаган көп түрдүү варианттар түшүндүргөндөй,  

фольклор бул оозеки көркөм чыгармачылыктын кенири көп функционалдуу аймагы 

жана ага тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрдү, сапаттарды чектейт жана аныктайт. Бул 

өзгөчөлүк сапаттар түрдүү тарыхый шартта ар кандай карым-катышта, бирдей эмес 

маани-маңызды көрсөтүп турган. Фольклор ар түрдүү изилдөөчүлөрдүн көз 

карашында күнүмдүк турмуштагы тиричилик, чыгармачылыктын ар түрдүүлүгү, 

андагы форма, идеология, сюжет, стиль, жанрдык өзгөчөлүктөрдү камтып каралып 

келген. Учурда фольклордук жараян солгундоодо, бул адамдардын көркөм-эстетикалык 

талаптарын канааттандырууда көптөгөн адабий формалардын келип чыгышына 

байланыштуу десек болот. Мурда көчмөн цивилизацияда жана дээрлик сабатсыз 

жашаган элдин кийинки кылымдарда жазууну колдонуп, сабаттуу болушу менен 

кесипкөй адабият ылдам өнүгүүгө жетишти. Акыркы он жылдыктардагы 

компьютердик технологиялардын өнүгүшү менен электрондук маалымат алмашуу аз 

убакытта маалыматты тез жеткирүүгө жетиштик. Ушул сыяктуу тез ылдамдыктагы 

коомдук өнүгүүлөрдүн натыйжасында биз кааласак да, каалабасак да фольклордук 

процесстердин, т.а. элдик оозеки адабияттын солгундоосу - мыйзам ченемдүү көрүнүш. 

Түрдүү элдерде байыркы доорлордон эле фольклордук чыгармаларды аткарууда 

миметикалык каражаттар кеңири колдонулган. Бул ырдалып, же сүйлөнүп жаткан 

текстти эмоционалдуу коштоого негизделип, тексттин маанисин угарманга, көрарманга 

жеткиликтүү түшүндүрүүгө багытталган. Миметикалык каражаттарга, маселен, элдик 

дастандарды (поэмаларды), эпосторду айтууда эпос айтуучулар колдонгон кол шилтөө, 

ымдоо, жаңсоо, бет түзүлүшүнүн эмоционалдык өзгөрүшү (жылмаюу, сурдануу, 

түнөрүү ж.б.). Бул чыгармадагы психологиялык жагдайларга байланыштуу аны 

чагылдыруудагы эпос айтуучунун актердук жөндөмүнө байланышкан. 

Изилдөөнүн материалдары жана методдору. Макаланын объектиси кыргыз 

эпос таануусундагы семиотика маселеси болуп саналат, предмети катары кыргыз 

эпосторундагы семиотикалык каражаттар тандалып алынды. Изилдөө салыштыруу, 

типтештирүү, сыпаттоо жана тектештирүү методдоруна негизделет.  

Фольклор биринчи кезекте, даяр материал эмес, ал көп убакытка созулган элдин 

жашоосундагы идеялардын жыйындысы, ошондуктан ар тексттерде ар башкача 

чагылдырылган [1].  Фольклор бир эле нерсени билдирет – эпосту, дастанды, жомокту 

айтуу үчүн, ырларды аткаруу үчүн, табышмакты жандыруу үчүн, ошондой эле алардын 

угуучулары болуусу керек. Белгилүү бир фольклордук текст ар кандай аудиторияда 

түрдүү мааниге ээ болушу мүмкүн. Мисалы, түрдүү аудиториядагы түрдүү угуучу 

маалыматты ар кандай мааниде кабыл алышы мүмкүн. Мунун баары жетиштүү 

окшойт.[1]. Бирок уламдан-улам жаңы тырышчаактык менен чогултууга карабастан, 

фольклордук тексттерге, алардын маанисине өтө аз көңүл бурулган 

Адам баласынын тарыхый-эволюциялык өнүгүшүнө көз салып көрсөк, маалымат 

берүүнүн, сүйлөшүүнүн ар кыл жол-жоболору, ык-амалдары, түрлөрү иштелип 

чыкканын байкоого болот. Маселен, кыймыл-жаңсоолор, жүздөгү түрдүү өзгөрүүлөр 

жана ар кыл шарттуу белгилердин жардамы менен да информация туюндуруу мүмкүн. 
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Демек, адамдар баарлашуу учурунда тилден башка каражаттар аркылуу да сүйлөшө 

алышат. Пикир алышуунун бул түрү вербалдык эмес сүйлөшүү деп аталат. Азыркы 

учурда сүйлөшүүнүн вербалдык эмес түрүнө ымдоо-жаңсоолор, пантомима, үн 

угумдары, сүрөт, музыка, ар кыл өң-түстөр, дудук-дүлөйлөрдүн тили, морзе тили жана 

башка түрдүү белгилердин жардамындаадамдардын  пикир алышуусу кирери 

белгилүү. Мындай белги жана белгилер системасына  мүнөздүү касиеттерди 

семиотика изилдейт. Семиотиканы грек тилинен кыргыз тилине которгондо  “белги”  

дегенди  түшүндүрөт. Ал эми фольклордук семиотикада мифология менен 

реалдуулуктун байланышы, символдор, алардагы улуттук критерийлер (менталитет, 

жүрүм-турумдун фольклордук этнографиянын башат катары келиши ж.б.), адамдын 

жүзү, жаңсоо, ымдоо кыймылы проксемика сыяктуу маселелер каралат. Жалпы эле 

семиотика илимин изилдөө окумуштуулардын арасында кызыгууну жаратып, аны 

изилдөөчүлөр белгилер системасы боюнча ой пикирлерин айтып келишет.  

Белгилүү окумуштуу Ю.Лотмандын белгилөөсүнө ылайык, семиотика байланыш 

учурунда колдонулган байланыш системалары жана белгилердин илими  деп түшүнүү 

керек [10].  Ал эми XVII кылымда окумуштуу Джон Локк окууларында «Белги жана 

белгилер системасы» тууралуу чечкиндүү ойлорун айтып, «белги» терминин киргизүү 

менен семиотика илимин аныктаган. Ал: “Тил кудай тарабынан жаралган”,-  деген 

идеяны четке кагып, лингвистиканын өнүгүшүнө салым кошкон. Анын  окууларынын 

негизги максатында акыл  менен нерсени түшүнүү үчүн, же башка адамдар менен 

байланыш түзүү үчүн жана билим берүү үчүн белгилерди  колдонуу  маанилүү ролду 

ойноору айтылган [1]. 

 Семиотика илиминин өнүгүшүнө жана калыптанышына америкалык ойчул жана 

математик Чарльз Пирс (1839-1914), швейцариялык  тилчи  Фердинанд де Соссюрдун 

(1857-1913) эмгеги чоң. Алардын пикири боюнча,  «семиотика» терминин  «Адам, 

акыл, сүрөт, баян»  деп эсептешкен. Фердинанд де Соссюр: «Коомдун ичинде 

белгилердин өмүрүн изилдеген илим катары семиотика жаралды. Белгилер коомду 

жөнгө салат, ал эле эмес  мыйзамдарды бизге ачып берүү үчүн да кызмат кылат » - деп 

баса белгилеген. [9].  Немец математиги  жана ойчулу Готлоб Фреге  (1848-1925) 

окумуштуулар Фердинанд де Соссюр жана Чарльз Пирстен  айырмаланып, 1901-жылы 

“Семиотика арналган логикалык иликтөө” деген эмгеги жарык көрүп, андагы идеялар 

көптөгөн окумуштуулардын колдоосуна арзып, классикалык эмгек катары бааланган. 

Ошондой эле семиотикада белгинин мааниси негизги болуп саналаарын айткан. 1938-

жылы семиотика боюнча окумуштуулардын эмгектери бириктирилген «Белгилердин 

теориясынын негиздери»  деген китеп Америкадан басылып чыккан.Семиотиканы 

изилдөө боюнча бир нече илимий мектептер түзүлгөн. Ал илимий мектептер өздөрүнүн 

теориялык жана практикалык маселелерин жалпыга сунушташкан. Семиотиканын 

маселелери  боюнча Америкада бир нече симпозиумдар  уюштурулган. Илимде  

семиотиканын изилдөө маселелери дың жер сыяктуу изилденбей келе 

жатат.Ошондуктан  бул темага тиешелүү ар кандай изилдөө, илимий эмгектер зарыл 

деп эсептейбиз. Белгилүү окумуштуу Альберт Мехрабиандын пикирине таянсак, 

байланыш-катыш мезгилинде маалыматтын 7% сөздөн, 35% басым жана ар түрдүү үн 

угумдарынан, ал эми 55% ымдоо-жаңсоо белгилеринен турарын аныктаган. [2]. 

Арийне, бул статистикалык маалыматтар кыргыз фольклорунун материалдарынын 

негизинде али аткарыла элек. Ошондой болсо да, мындай иликтөөлөр өз ара сүйлөшүү 

учурунда колдонулган ымдоо-жаңсоо белгилеринин табиятына комплекстүү мамиле 

жасоого жана алар фольклористика,кыргыз тил илими, психология, антропология 

сыяктуу тиешеси бар бир топ гуманитардык илимдерде да каралышы керектигин 

ырастайт. Сүйлөшүүдөгү ымдоо-жаңсоо, үндүн түрдүү угумдары сыяктуу белгилер 

жана алардын коммуникативдик кызматы, семантикалык таасири, орду тууралуу 

алгачкы маалыматтарды Ч.Дарвин, В.Вундт, Г.Штейнталь, Н.Я.Марр, Ш.Балли, Ф. Де 

https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8
https://ky.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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Соссюр, Е.Поливанов, В.Гумбольт, А.Дандес сыяктуу окумуштуулардын эмгектеринен 

кезиктирүүгө болот. 19-кылымдын башында тилдик текст менен адамдын сезим-

туюмун билдирген ымдоо-жаңсоо каражаттарынын өз ара карым-катышы жана тилди 

адам аң-сезими менен бирге иликтөөнүн  зарылдыгы тууралуу Ф. фон  Гумбольд айтып 

кеткен. [6]. Бирок ымдоо-жаңсоо белгилеринин лингвистикалык, психологиялык 

табияты тууралуу иликтенген барандуу эмгек В.Вундтка таандык. Ал тил менен ымдоо-

жаңсоо белгилеринин карым-катышын иликтөө менен кыймыл-жаңсоо белгилеринин 

синтаксисин, этимологиясын, диалектилик өзгөчөлүктөрүн биринчилерден болуп 

түзгөн. В.Вондттун көз карашы боюнча, адамдын аң-сезиминдеги психологиялык 

өзгөрүүлөр ар түрдүү кыймыл-жаңсоолор менен коштолуп турат, тил – бул  бир гана үн 

угумдар эле эмес, нечендеген сезим-туюмду билдирген кыймыл-жаңсоо белгилери 

болуп саналат. Азыркы мезгилдеги ымдоо-жаңсоо белгилерин изилдеген 

окумуштуулардан айырмаланып, В.Вундт бул белгилерди: 1) адам жүзүндөгү түрдүү 

өзгөрүүлөр, 2) ымдоо-жаңсоо белгилер 3) ички кыймылдар деп үчкө бөлүштүрүп, 

аларга дем алуу, кан басымдын ал-абалынан пайда болгон белгилерди да кошо 

киргизген.[4]. Ш.Балли өзүнүн «Общая лингвистика и вопросы французского языка» 

деген эмгегинде бул маселеге олуттуу мамиле жасаганын көрөбүз. Ал: «Сүйлөшүүдө 

колдонулган ымдоо-жаңсоо, тулку-бойдун ал-абалы, адам жүзүндөгү түрдүү 

өзгөрүүлөр жана башка белгилер айкалышып келген тилдик эмес белги»– деп баса 

белгилейт [3].  

Е.Д.Поливановдун пикири боюнча, сүйлөшүү учурунда колдонулган түрдүү үн 

угумдары, басым, тыным, үн ыргагы, ымдоо-жаңсоо, тулку-бойдун ал-абалы сыяктуу 

белгилер лингвистикада өзүнчө илим катары адам баласынын тилдик эмес карым-

катышынын алгачкы белгилерин, шарттарын, маңызын чагылдырып бериши керек. 

Вербалдык эмес каражаттардын жалпы тил кружогунун ролун айтпай кетүүгө болбойт. 

Прага тил кружогу сүйлөшүүдөгү ымдоо-жаңсоо белгилерин иликтөө теориясын жана 

паралингвистика илимин негиздөөгө түздөн-түз түрткү болду. 

Ошондой эле семиотикалык белгилер туурасында изилдөөлөр кыргыз 

окумуштуулардын арасында да кызыгууну жараткан. Кыргызстанда таш бетиндеги 

жазууларды изилдеген жалгыз окумуштуу Л.Жусупакматов байланыштын вербалдык 

эмес түрүн изилдеп, илимге чоң салымын кошкон.  Байланыш-катыштын вербалдык 

эмес түрүн кыргыз элинин байыркы бай маданиятынан да арбын жолуктурууга болот. 

Аны элдик оозеки чыгармалардан, таш бетиндеги жазмалардан жана сайма, килем, 

шырдактагы оюм-чийимден көрүүгө болот. Албетте, вербалдык эмес каражаттардын 

пайда болуу тамыры тереңде жатат. Бул туурасында таш бетиндеги жазмаларды 

изилдеген окумуштуулардын  бири Л.Жусупакматов: «Андагы кездешкен бир топ 

белгилер кинетикалык кептен улам пайда болот. Бул шарттуу белгилер азыркы 

мезгилде колдонулуп келген ишарат-жаңсоолордун эквиваленти гана», -деп белгилейт. 

Ошондой эле ал азыркы учурда оозеки сүйлөшүүдө кеңири колдонулган «оозду сөөмөй 

менен жабуу» кыймыл-жаңсоосун таш бетиндеги жазмалардан жолуктурганын эскерет. 

[7.]. Байыркы таш бетиндеги жазмалардагы белгилердин  ой туюндуруу мүмкүнчүлүгү 

тууралуу Л.Жусупакматов “Саймалы Таш сүрөт жазма сырлары” китебинде , 

этнографиялык жактан  А.Мурзакматов “Вербалдык эмес компоненттердин кыргыздын 

этикетиндеги орду” деген эмгегинде, жазуучулардын тилин жана оозеки сүйлөө стилин 

изилдөөдө белгилердин орду жөнүндө Т.Аширбаевдин, “унчукпоо текстин” 

Т.Маразыковдун, сүйлөшүүдөгү вербалдык эмес каражаттардын ролу жөнүндө 

А.Ботобекованын эмгектеринен жолуктурууга болот. Бул багытта илимий 

изилдөөлөрдүн жүргүзүлүшү чоң мааниге ээ.  

Фольклордук семиотикада байыркы кыргыздардын ой-туюму, дүйнө таанымы, 

турмуш-салты жана жүрүм-турум өзгөчөлүгү чагылдырылган. Андыктан бул 

белгилердин фольклордук чыгармачылыктагы, анын ичинде, эпостордогу ой билдирүү 
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мүмкүнчүлүгүн, коммуникативдик маанисин чечмелөө азыркы фольклористиканын 

башкы милдеттеринен болуп саналат. Ошондуктан, эң оболу, семиоткала, 

семиотикалык каражаттар деген эмне, алардын курамына эмнелер кирет жана эпостук 

текстте кандай маанилерди туюндура алат ж.б. деген сыяктуу маселелер каралат. 

Вербалдык эмес каражаттар түрдүү планда каралып келет. Мисалы, илимий 

адабияттарда вербалдык эмес каражаттар-бул коомдо же чектеген бир чөйрөдө 

мурдатан кабыл  алынган жана калыптанган формалардын сүйлөшүү учурунда 

кандайдыр бир предметтин,көрүнүштүн жана кубулуштун ордуна колдонулуп, анын 

маанисин ачык, так, элестүү чагылдырып берүүчү, информация туюндуруучу 

материалдык объект жана түшүнүк деп белгиленет. Андыктан вербалдык эмес 

каражаттарга сүйлөшүү учурунда информация туюндура алган бардык тилдик эмес 

каражаттар кирет. Эскерте кетсек, эмгекте вербалдык эмес каражаттар «белги» термини 

менен да аталды. 

Вербалдык эмес каражаттардын негизги урунттуу өзгөчөлүктөрү жана белгилери: 

1. Вербалдык эмес каражат болуш үчүн, сөзсүз,сүйлөшүү процесси менен тыгыз 

байланышта болуш керек. Анткени бардык белгилердин жалпылап турган бир 

өзгөчөлүгү - алардын сүйлөшүүнү уюштура билгендигинде.  

2. Кандай гана вербалдык эмес каражат болбосун, ал информация туюндура алат: 

сүйлөшүү учурунда адамдар өздөрүнүн маанайын, каалоо-максатын, сезим-туюмун, 

ошондой эле көрүнүш, кубулуш, аба-ырайы, кыймыл-аракет ж.б. ар түрдүү буюмдар 

туурасында ымдоо-жаңсоолордон, жүздөгү түрдүү өзгөрүүлөрдөн, белгилерден тулку-

бойдун ал-абалынан кандайдыр бир информация бере алат. Мындай вербалдык эмес 

каражаттар бир топ: колун жаңсоо-өзүнө чакырганын; далысын салса, сүйлөшкүсү 

келбегенин, жактырбаганын туюндурса; ал эми кара түстөгү кийим- аза күтүүнүн; ак 

түстөгү желек- багынуунун, кечирим суроонун белгиси; ал эми бычак менен айрынын 

айкашы- ашкананы; кайчы менен тарак- чачтарачты билдирет. Чындыгында, адам 

өзүнүн жашоо-турмушунда информация туюндуруунун зарылчылыгынан улам бул 

сыяктуу сүйлөшүүнүн вербалдык эмес түрүн жараткан, аны калыптандырган жана 

өнүктүргөн.  

3. Кандай гана вербалдык эмес каражат болбосун, информация туюндурууда, жок 

дегенде эки адам катышы зарыл. Башкача айтканда, сүйлөшүү учурунда бир адам 

экинчи бир адамга өзүнүн ички ой-туюмун, каалоосун, мүмкүнчүлүгүн, же кандайдыр 

бир окуя, көрүнүш, кубулуш туурасында маалымат берет. Себеби сүйлөө процессинин 

өзү кимдир бирөөлөр үчүн түзүлөт. Демек, вербалдык эмес каражаттардын жардамында 

бир адам (жөнөтүүчү) экинчи бир адамга (адресатка) көрүүгө, кармоого, угууга, сезип 

туюуга мүмкүн болгон материалдык объектинин негизинде информация туюндурат. Ал 

эми адресат да өзүнүн көрүү, угуу, сезүү органдарынын жардамы менен жөнөтүүчүнүн 

вербалдык эмес белгини кандай максатта жөнөткөнүн сезиптуя алат. Себеби вербалдык 

эмес каражат болуш үчүн, анын белги катары маанисин ачып берген жана аны белги 

катары түшүнүп кабыл алган эки жак болууга тийиш. Маселен, каттын жөнөтүүчүсү 

менен алуучусу болгондой эле кандай гана вербалдык эмес каражаттын түрү болбосун, 

анын жөнөтүүчүсү жана адресаты б.а., айтуучусу менен угуучусу болууга тийиш. 

4. Кандай гана вербалдык эмес каражаттын түрү болбосун, анын түзүлүшү эки 

бөлүктөн турат. Биринчи, вербалдык эмес каражаттын материалдык жагы- формасы 

деп эсептелинет, экинчи бөлүгү, анын туюндурган маани-маңызы- мазмуну деп аталат. 

Демек, адамдар вербалдык эмес каражаттардын формасы аркылуу эле эмес, анын 

мааниси, мазмуну аркылуу да информация алмаша алышат. Себеби бул сыяктуу 

белгилердин мазмунунда негизги ой, түшүнүк, каалоо камтылып турат. Мисалы, 

кимдир бирөөгө гүл берүүдө, гүлдүн өзү вербалдык эмес белгинин кызматын аткарат. 

Мында белгинин формасы- гүл, ал эми ошол адамга карата болгон урматтоо, сыйлоо 

сезимин туюндуруу- вербалдык эмес каражаттарды белги катары колдонууда, алардын 
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берген мазмунуна жараша формасы да информация туюндурууга ыңгайлуу жана 

ийкемдүү болушу зарыл. Ымдоо-жаңсоолор да вербалдык эмес белгинин кызматын 

аткара алышат: Мисалы, баш ийкөө кыймыл-аракети-белгинин формасы, ал эми 

сүйлөшүүдөгү макул болууну, колдоп-кубаттоону туюндурган мааниси- белгинин 

мазмуну болуп саналат. Белгинин формасы менен мазмуну бири-бирин толуктап, 

тактап туруучу ажырагыс тыгыз байланыштагы көрүнүштөрдөн болуп эсептелинет. 

Бирок вербалдык эмес каражаттардын мааниси, мазмуну бардык адамдарга түшүнүктүү 

боло бербейт. Айталы, кандай гана кыймыл-аракет, көрүнүш, кубулуш болбосун, ал 

белги боло алат. Жада калса, эң эле жөнөкөй кыймыл-аракет да белгинин кызматын 

аткара алат. Бирок бул үчүн, алар чектелген бир чөйрөдө, же коомдо мурдатан кабыл 

алынып, калыптанышы абзел. Ошол себептен, айрым вербалдык эмес каражаттардын 

туюндурган мааниси жалпы коомго тиешелүү, түшүнүктүү болсо, айрым белгилердин 

мааниси чектелген гана чөйрөгө маалым болот. Демек, адамдар кандайдыр бир 

кызыкчылыгын канааттандыруу максатында өз ара келишимдин негизинде мааниси эч 

кимге байкалбаган, өздөрү гана түшүнүп кабылдай ала турган белги жарата алышат. 

Андыктан, айрым вербалдык эмес каражаттардын мазмуну адресат менен жөнөтүүчүгө 

гана белгилүү, түшүнүктүү болот.  Байыркы грек мифологиясында падыша Эгей менен 

уулу Тесейдин өз ара келишиминин негизинде кемедеги ак жана кара түстөгү 

парустардын белги туюндурушу мисал боло алат. Эгерде, кемеге ак түстөгү парус 

байланса-Тесейдин аман-соо экенин, Афинага жеңиш менен келгенин билдирген, ал 

эми кара түс болсо, тескерисинче, жеңилгенинен, Тесейдин өлүмөнөн кабар берген. 

Тилекке каршы, Тесей атасы менен болгон келишимди унутуп, ак түстөгү парусту 

байлабай калат. Падыша Эгей алыстан кара түстөгү парусту көрөрү менен баласынын 

өлгөнүн сезип, күйүтүнө чыдабай деңизге боюн таштайт. Ошентип, Тесейдин атактуу 

жеңиши атасынын өлүмү менен аяктайт.  Кандай гана вербалдык эмес каражат 

болбосун, ал ошол сүйлөшүүнүн жагдай-шартында гана маалымат бере алат. Мисалы, 

светофордун кызыл түсү- басууга, жолду кесип өтүүгө тыюу салууну туюндурат. Ал 

эми ушул эле түс башка кырдаалда, жагдай-шартта белги катары өз касиетин жоготот. 

Ал жөн гана түстүн бир түрү катары колдонулат. Жол эрежелери да сүйлөшүүнүн 

башка кырдаал-шартында өз алдынча эч кандай маалымат бере албайт, информация 

туюндуруу баалуулугу жоголот. Ышкыруу-кимдир бирөөнү токтотуу үчүн белги 

берүүдө, же аны жактырбаган учурда колдонулат. Демек, бир эле белги сүйлөшүүнүн 

жагдай-шартына, семиотикалык системасына ылайык түрдүү маани жаратышын эске 

ала жүрүшүбүз керек. Жыйынтыктап айтканда, вербалдык эмес каражат болуш үчүн, 

эки адамдын өз ара келишиминен жаралып, же жалпы бардык адамдар үчүн белгилүү 

болуп, сүйлөшүүдө информация туюндурушу, формага, мазмунга ээ болушу зарыл. 

Изилдөөчүнүн жеке изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары. Семиотика (грек. 

semeion – белги) – белги жана белгилер системасына (кадимки жана жасалма тилдерге) 

мүнөздүү касиеттерди изилдейт. Семиотика - белгилердин илими катары XX 

кылымдын башында пайда болуп, анын абалы дагы деле окумуштуулар арасында 

талаш-тартыш жаратуучу маселе бойдон калууда. Ар кандай объект белгилүү жагдайда 

башка объект жөнүндө кабар берсе (тактап айтканда, мааниге ээ болсо), белги деп 

аталат. Белги белгилөөчү менен белгиленүүчүнүн ажырагыс биримдигинен турат. 

Ушул мааниден алганда тил, миф, ырым-жырым, искусство ж.б.маданий кубулуштар 

белгилер системасы катары каралат.Чындыгында, вербалдык эмес каражат болуш учун, 

анын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү, түзүлүшү, колдонулуш табияты, сүйлөшүүдөгү 

уюшулуш закон-ченеми сакталууга тийиш. Вербалдык эмес каражаттар түрдүү планда 

каралып келет. Мисалы, илимий адабияттарда вербалдык эмес каражаттар - бул коомдо 

же чектеген бир чөйрөдө мурдатан кабыл  алыган жана калыптанган формалардын 

сүйлөшүү учурунда кандайдыр бир предметтин,көрүнүштүн жана кубулуштун ордуна 

колдонулуп, анын маанисин ачык, так, элестүү чагылдырып берүүчү, информация 
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туюндуруучу материалдык объект жана түшүнүк деп белгиленет. Андыктан вербалдык 

эмес каражаттарга сүйлөшүү учурунда информация туюндура алган бардык тилдик 

эмес каражаттар кирет. Эскерте кетсек, эмгекте вербалдык эмес каражаттар «белги» 

термини менен да аталды. Кандай гана вербалдык эмес каражат болбосун, ал 

информация туюндура алат: сүйлөшүү учурунда адамдар өздөрүнүн маанайын, каалоо-

максатын, сезим-туюмун, ошондой эле көрүнүш, кубулуш, аба-ырайы, кыймыл-аракет 

ж.б. ар түрдүү буюмдар туурасында ымдоо-жаңсоолордон, жүздөгү түрдүү 

өзгөрүүлөрдөн, белгилерден тулку-бойдун ал-абалынан кандайдыр бир информация 

бере алат.  Кандай гана вербалдык эмес каражаттын түрү болбосун, анын түзүлүшү эки 

бөлүктөн турат. Биринчи, вербалдык эмес каражаттын материалдык жагы- формасы 

деп эсептелинет, экинчи бөлүгү, анын туюндурган маани-маңызы - мазмуну деп аталат. 

Демек, адамдар вербалдык эмес каражаттардын формасы аркылуу эле эмес, анын 

мааниси, мазмуну аркылуу да информация алмаша алышат. Себеби бул сыяктуу 

белгилердин мазмунунда негизги ой, түшүнүк, каалоо камтылып турат. Адам баласы 

өзүнүн ой-пикирин, ички сезимдерин угуучуга жеткирүү үчүн сөздүн, сөз айкашынын, 

сүйлөмдүн гана колдонулушу жетишпейт. Албетте, бул учурда тилдик эмес кошумча 

каражаттар катары эсептелген ар түрдүү үн угум, басым, тыным, ымдоо-жаңсоо 

белгилеринен пайдаланат. Мындай байланыш-катыш учурунда пайдаланылган 

каражаттар арбын колдонулган белгилерден болуп саналат. Өз ара сүйлөшүү учурунда 

айтуучу менен угуучу вербалдык эмес каражаттарды ички сезим-туюм аркылуу кабыл 

алышат. Маселен, адам пикирлешинин сөзүнө караганда үн угумдарына, интонацияга 

көп көңүл бөлөт, ишенет. Бул дагы вербалдык эмес каражаттардын өзгөчөлүгү болуп 

саналат. Кыргыз элинин оозеки сүйлөшүүсүндөгү ымдоо-жаңсоо белгилеринин 

системасын, этикет эрежелерин, жүрүм-турум чен-өлчөмүн жана алардын улуттук 

өзгөчөлүгүн тактоо - кыргыз таануунун башкы максаттарынан болууга тийиш. Өз ара 

сүйлөшүүдө колдонулган ымдоо-жаңсоо, тулку-бойдун ал-абалы сыяктуу белгилер, 

кыргыз элинин улуттук аң-сезими, байыркы дүйнө таанымы, жашоого болгон көз 

карашы менен тыгыз байланышта каралат. Этикеттин кошумча каражаттары болгон 

ымдоо-жаңсоолор, тулку-бойдун ал-абалы тил сыяктуу эле улуттук өзгөчөлүктөргө ээ. 

Ар бир элдин этноэтикетиндеги бул айырмачылыктар улуттун маданиятын түптөп 

турат. Ошондой эле семиотика фольклористика илиминде да кеңири изилдөөгө муктаж 

десем жаңылышпаймын. Ошол эле белгилердин пикир алышуудагы өзгөчөлүгү 

айрыкча фольклордук чыгармаларда да арбын кездешет. Фольклор менен адабиятты, 

тилди салыштырып, бул маселеде изилдөө жүргүзүү - келечектин иши. 
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