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 Әдебиеттер арасындағы байланыс әлем 

әдебиеті арасындағы үндестікті тереңдете түседі. 

Салыстырмалы әдебиеттану арасындағы 

байланыстың негізі – әдебиеттер арасындағы 

диалогқа құрылады. Осы ретте әр ұлт әдебиетінің 

өзіндік ерекшелігі тереңдей көрінеді. Әдебиет 

арасындағы диалог – басқа ойдың, танымды түсіну, 

сонымен байланысқа түсу. Сол арқылы жаңа ой, 

пайым туындайды. Диалог мынадай жағдайларда 

жүзеге асады: 1) әр ел әдебиеті авторларының 

арасындағы шығармашылық байланыс. Бұл 

байланыс кезінде қаламгерлердің 

шығармашылығының уақыт кезеңі сәйкес болуы 

шарт емес, олардың көтерген мәселелерінің 

үндестігі басты орныда болады. 2) Оқырман 

санасында әр түрлі әдебиет сипаты тоғысады. Сол 

арқылы оқырманның сана-танымы кеңейеді, 

диалогтің мәні тереңдейді.  

Әдебиетті салыстырмалы зерттеу теориясы 

әдеби үдерістің ортақ заңдылықтарын айқындайды. 

Әдебиеттер арасындағы байланыс әр ел әдебиетінің 

ұлттық ерекшеліктерін саралай отырып, олардың 

дамуын зерттейді. Типологиялық құбылыс әр ел 

әдебиеті арасындағы неғұрлым ортақ 

құбылыстарды зерттеу нысанына алады [1]. Көркем 

әдебиеттің ортақ ерекшелігі идеялық-

дүниетанымдық ұғымдағы доминант 

проблемаларды саралап, ажыратады, сол арқылы 

әлем әдебиетіндегі басымдықтарды анықтап 

отырады. Бұл басымдықтар әдеби байланыстардың 

тарихи-әлеуметтік, қоғамдық, мәдени дамуын 

реттейді. Әрине, әдебиет өзінің әрбір даму 

эволюциясында түрленіп, кемелденіп отырады.  

Сөз өнерінде ұлттық болмыс, ұлттық сипат 

мәселесінің өзектілігі сөзсіз. XIX ғасырдың аяғы 

мен XX ғасырдың басындағы әдебиеттануда 

өрістеген проблемалар компаративистика 

ғылымын дамытты. Бұл бүгінгі әдебиеттің өзекті 

проблемасына айналды. Осыған байланысты 

салыстырмалы әдебиеттанудың да бірқатар 

салмақты мәселелер шешімін таба бастады.  

Соңғы жылдары әлем әдебиеттануында өзекті 

проблемалардың қатарында көркем туындының 

ішкі болмысы, құрылымдық ерекшелігі назарға 

алынды. Әдебиет – қоғам мен жазушы, қаламгер 

мен оқырман арасындағы байланысты 

орнықтырады. Орыс ғалымы П.Николаев: 

«Әлемдік ғылымның биігіне XX-XXI ғасырларда 

гуманитарлық ғылым жетеді», - дейді [2, 78]. 

Қазіргі әдебиеттану ғылымындағы теориялық 

тұжырымдарды жинақтай келе, әдебиеттанушы 

В.Хализев: «Әдебиет теориясы аясында көркем 

әдебиеттің мән-маңызын ашатын көптеген 

ұғымдар, сол арқылы адамзат туралы шынайы 

толғамдар тоғысады. Бұл ретте теориялық 

әдебиеттану үнемі өнер теориясымен, тарихи 

процеспен, эстетикамен, мәдениеттанумен, 

антропологиямен, герменевтикамен және 

семиотикамен ұштасып отырады»,-деген [3, 102]. 

Бұл әдебиеттің жалпы адамның болмысын 

тереңдей тану жолы екендігін айғақтайды.  

Әдебиет қай кезеңде де «мәдени орталықтың» 

қозғаушысы ретінде, көркем мәтіндердің 

жиынтығы деп қарастырылады. Сондықтан да 

мәдениеттің аясында көркем әдебиеттің көне 

дәуірден бастап, күні бүгінге дейінгі маңызы 

айтарлықтай бекіді. Әдебиет өнердің маңызды 

белгілерін бойына жинай отырып, сөз өнерінің 

барлық түрінде өзінің басты сипатын сақтап 

отырады. Өнердің басқа түріне қарағанда әдебиет 

дәнекерліктің ерекше формасы болып саналады. 

Әдебиет адамның әлемді тануының көркемдік және 

жүйелі-логикалық формасын құрайды. Әдебиет 

тарихы - әдебиет туралы гуманитарлық білімнің бір 

бөлімі ретінде әдебиеттің философиялық, 

эстетикалық, әлеуметтік, психологиялық 

ерекшеліктерін қамтиды. Әдебиет тарихы ұлы 

адамдар мен ақылмандардың (Тутанхамон, Орфей, 

Гомер, Конфуций, Заратустра) ғибраттарына 

негізделген аңыздарда, әпсаналарда көрініс берді. 

Осымен қатар әдебиет туралы ғылымның басқа 

бастау көздері – поэтика – нормативтік теория 

(Аристотель, Гораций, Н.Буало) дамыды. 

Аристотель заманында әдеби шығармашылықтың 

тұрақты заңдылықтары айқындалып, жанрлық 

классификацияға ерекше көңіл бөлінді. Бұл 

филология ғылымының бастауына жол ашты. 

Кез-келген халықтың сөз өнерінің гүлденіп, 

құлашын кеңге сермейтін заманы болады. Ұлттың 

қалғып кеткен санасы оянып, жаңаша түлеп, рухани 

кеңістіктегі өзіне лайық орнын табуға талпынып, 

бұрын-соңды көзге түспеген жаңа өрістерді ашатын 

мұндай кезең шартты түрде - алтын ғасыр аталып 

жүр. Батыс Еуропа мен Ресей үшін ХІХ ғасыр, дәл 

осындай, барлық көркем мәдениет салаларының 

қарқынды дамып, қоғамдық ойға тигізетін 

ықпалының артып, тізгіндеген қызметінің 

айтарлықтай өзгеріске ұшыраған дәуіріне айналды. 

Кітап шығару ісі жолға қойылып, талантты 

суреткерлердің беделі күшейіп, жазушылық нан 

табатын кәсіпке айналып, қаламмен ақша тауып, 

баюға болатын заман туды. Әрине, оқырманды таң 

қалдыратын ұлы дүниелер туғызу үшін ақын мен 

жазушы қоғамдағы болып жатқан дүрбелеңдердің 

қақ ортасында жүруі тиіс. ХІХ ғасырдың ұлы 

суреткерлері - жүрегі жалындаған Стендальдің 

қолына қару алып Наполеон әскерінде соғысуын, 

Байронның түріктерге қарсы грек көтерілісіне 
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қатысуын, Толстойдың Севостопольді ерлікпен 

қорғауын осындай себептермен түсіндірген ләзім. 

Қилы заманда туып, шытырман өмір сүріп, әр 

қайсысы пешенесіне жазылған бір-бір ауыр 

тағдырды кешкен үш ірі тұлғаның 

шығармашылығы жан-жақты зерттелген А. 

Моруаның «Дон Жуан немесе Байронның өмірі», Р. 

Ролланның «Толстойдың өмірі», А. Виноградовтың 

«Мезгілдің үш түсі» еңбектерінде бұл шындық 

көрікті ой, кестелі тілмен егжей-тегжейлі 

баяндалған. Қайнаған тіршіліктің бел ортасында 

жүріп, жүріп қана қоймай, сан-алуан оқиғалардың 

куәгері, һәм қатысушысы болуы қаламгердің 

азаматтық ұстанымының қалыптасып, ұлтты 

тәрбиелеудегі жауапкершілігінің арта түсуіне игі 

ықпалын тигізді. Орыс ақындары Пушкин мен 

Некрасов шығармашылығында «ақын мен азамат» 

тақырыбының мәні тереңдей түсіп, сол замандағы 

шайырлардың шығармашылығында азаматтық 

лирика басымдық ала бастады.  

 Азаттық самалының соғуы, қоғамдық 

санадағы өзгерістер, ұлттар мәдениетінің 

өркендеуіне ғана емес, сонымен бірге, адамзаттың 

бәріне ортақ мәселелерді көтерген әлемдік әдебиет 

ұғымының қалыптасуына мұрындық болды. 

Көркем аударманың дамуы ұлттар әдебиетін бір-

біріне жақындата түсіп, жекелеген халықтарға ғана 

емес, келешекте, беретін жемісі барлық адамзат 

баласына ортақ сөз өнерінің дүниеге келуіне 

алғышарт жасап берді [4]. 

Батыс Еуропа мен Ресейдің рухани 

кеңістігіндегі ұлы өзгерістердің алғашқы 

жаңғырығы ХІХ ғасырдың II жартысында тыныш 

жатқан қазақ даласына да жетті. Ұлттық шеңберде 

тұйықталып қалмай, әлем әдебиетінің асқар 

шыңына ең алғашқылардың бірі болып қол созған 

ақын Абай болды. Кемеңгер өз халқының орыстың 

тілін үйреніп, өркениет көшіне ілесіп, артта қалып 

қоймауын армандады. Әрине, ол үшін қазақ баласы 

ең алдымен әлемдік мәдениетпен кіндігі байланып 

жатқан орыс тілін үйренудің маңызы зор болды. 

«Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, 

ғылым да – бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық 

болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын 

ғылымын білмек керек. Оның үшін олар дүниенің 

тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең 

көкірек көзің ашылады». [5, 161] «Мыңмен жалғыз 

алысып», тарихи жаңа дүмпу туғызған 

кемеңгердің, жаһандық сөз өнерінің айдынынан 

қанып ішіп, тың дүниелер туғызғаны ғұлама ғалым 

Ә.Бөкейханның «Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы» 

атты мүнәхиб-мақаласында айтылады: «как это 

покажут его стихи, представлял недюжинную силу 

и составляет гордость казахского народа. Еще не 

было казахского поэта, так возвисывшего духовное 

творчество народа, как Абай. Чудные его стихи, 

посвященные четырем временам года (весна, лето, 

осень, зима), сделали бы честь знаменитым поэтам 

Европы» [6, 308]. Діни уағыздардан қашып, Шығыс 

мәдениетін талғампаздықпен меңгерген Абайдың 

махаббат бостандығын, әділетшілдікті, әлеуметтік 

прогресті жырлайтын сыршыл поэзияға 

құмартқанын жазушы Т. Әлімқұлов та жеріне 

жеткізе талдады. «Ол Низамиді, Науаиды, Хафизді, 

Саадиді, Физулиді, Фирдоусиді, Шәменді қадір 

тұтты». [7, 26 б.]  

Орыс әдебиет зерттеушісі Н.Анастасьев та 

«Абай: Тяжесть полета» деген кітабында ұлы 

ақынның өз халқының жарқын келешегі үшін 

күрескен кемеңгер ғана емес, сонымен қатар 

Пушкин, Шекспир, Гетелермен бір қатарда тұра 

алатын әлем әдебиетінің ойшылы екенін атап өтеді. 

«Ну а сам-то Абай на своем природном языке, 

способен сделаться частью все той же всемирной 

литературы, о которой говорил Гете... То есть 

виртуально он ею стал, он стоит в том же круге 

гениев, которых, по словам Германа Мелвилла, 

обьединяет невидимая дрожь узнавания» [8, 374]. 

Ұлты неміс жазушысы Герольд Бельгер де ұлы 

адамдардың, оның ішінде әр халықтың дана 

ақындарының арасында рухани жақындықтың, 

рухани тамырластықтың тіпті туысқандықтың 

бары анық болса, сол жақындық пен туыстықтың 

Гете мен Абай шығармашылығында айқын 

білінетініне ерекше тоқталады. «Әр түрлі тарихи-

географиялық ортада, әр түрлі қоғамдық формация 

мен тарихи кездерде, тіл мен әдеби дәстүрі бір-

бірінен мүлде алшақ жағдайда өмір сүргендеріне 

қарамастан, Гете мен Абай тағдырында, 

дүниетанымдарында, ізденістерінде, адамгершілік 

ынта-талабында, ұлттық мәдениетті дамытып, 

ұлттық сана-сезімді ояту бағытындағы ересен 

еңбектерінде үндес, сарындас әуендер жиі 

кездеседі» [9, 175]. 

Кемеңгер Абайдан соң сөз өнерінің асқар 

шыңын бағындыруды мұрат еткен ХХ ғасыр 

басындағы Алаш арыстарының ішінен 

М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов және М.Әуезовтердің 

қазақ әдебиетін әлемдік кеңістікке жақындата 

түсудегі сіңірген еңбегі көл-көсір. Ақын 

М.Жұмабаев жаһан классиктерінің туындыларын 

қазақ тілінде сөйлетті [10]. Қабырғалы қаламгер 

Ж.Аймауытовтың романдары әдебиеті озық 

елдердің үлгісін бойына сіңіре отырып жазылған, 

өрнегі өзгеше тоқылған - тың туындылар. Қаламгер 

Ж.Аймауытов заман шындығын суреттеген 

шығармаларына кірісердің алдында әлем 

әдебиетіндегі жетістіктерге назар аудара жүріп, 

классикалық прозаға ерекше ден қойды. Мысалы, 

«Смағұлға жауап» атты сұхбат іспеттес анкета 

материалында ол өзіне шет ел жазушыларынан: 

Мопассан, Мольер, Виктор Гюго, Шекспир, Джек 

Лондон, Рабиндранат Тагор, Стефан Цвейг, орыс 

суреткерлерінен: Гоголь, Пушкин, Толстой, 

Максим Горький, Короленко, Чехов қатты 

ұнағанын жазады [11, 28] Ж.Аймауытов жазушы 

ғана емес, сонымен бірге әлем әдебиетінің қайнар 

бұлағынан қанып ішкен сарабдал сыншы да. 

Қаламгердің Ташкенттегі қазақ студенттеріне 

оқылған «Мағжанның ақындығы туралы» 

баяндамасы Ж.Аймауытовтың әлем әдебиетінен 

егжей-тегжейлі мол білімі болғанын аңғартады. 

«Мағжан – еліктегіш ақын. Еліктеу ақынға мін 

емес, қандай күшті ақындар алдыңғы ақындарға 

еліктемей жаза алмаған. Пушкин мен Лермонтов 

Байронға, Шекспирге еліктеген. Толстой сықылды 
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әлемге аты шыққан жазушы да Пушкинге, Гогольге 

еліктеп жазған: Леонид Андрей, Чехов, Рысбашев, 

Сологов сықылды ақындар Достоевскийге 

еліктеген, Максим Горький, Пушкиндерді жатқа 

білген. Абай Лермонтов, Пушкинге еліктеп жазған. 

Бір ақын көп еліктесе, сол көп еліктеуші Мағжан 

деуге болады. Мағжан еліктегенде орыс, қазақ, 

татар, араб деп талғамайды. Кімнің сөзі көңіліне 

жақса, соған еліктеп жазады. Сондықтан 

Мағжанның алғашқы кездегі өлеңдерінде неше 

түрлі рух бар. Сыртқы түрінде орыстың 

бейнешілдеріне (символист) еліктесе, ішкі 

рухында, күйректік, жылауықтық 

(сентиментализм), романтизм болады. 

Сентиментализм әсері әсіресе әйел теңдігіне арнап 

жазған өлеңдерінде ұшырайды». [12, 396]. 

Әлем әдебиетінің даму заңдылықтарын 

зерттеп, қазақтың сөз өнерін жаңаша түрлендірген 

ұлы суреткер - жазушы Мұхтар Әуезов. 

Әдебиетіміздің ішінара байланыс қарым-

қатынастарын олардың бір-біріне жақындаса 

араласуымен қатар зерттеуі дұрыс екенін айтқан 

ұлы қаламгердің құнды ойларының маңызы зор 

[13]. Мәдени-әдеби байланыстардың жемісті 

дамуына үлкен көңіл бөлген суреткердің барлық 

славяндарға ортақ ескерткіш «Игорь полкі 

турасындағы сөз» туындысы, украиндардың Тарас 

Шевченкосы, Павло Тычина, Александр 

Корнейчук, Максим Гончар, Латын Рыбак, 

беларустардың Францишек Богушевич, Яна 

Купала, Якуб Колост, литвалықтардың Кристионас 

Донелайтис, Юлия Жамайте, Ян Лайнис, Соломея 

Нерис, Питрус Цевмарка, латыштардың Андрей 

Улит, Вилис Лацис, эстондардың Август Якобсен, 

т.б. көптеген халықтардың әдебиеті туралы айтқан 

пікірлері әлі күнге дейін маңыздылығын жойған 

жоқ.  

Өткен дәуірдің алпысыншы жылдарынан кейін 

қазақ әдебиетінің өрісін кеңейткен туындылар 

Т.Әлімқұловтың «Кертолғау», Ә.Кекілбайдың 

«Шыңырау», М.Мағауиннің «Архив хикаясы», 

Қ.Жұмаділовтің «Қаздар қайтып барады», 

А.Сүлейменовтің «Бесін», С.Мұратбековтің 

«Жусан исі», Қ.Ысқақтың «Қоңыр күз еді», 

А.Нұрмановтың «Құланның ажалы», 

Б.Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді», 

Т.Әбдікұлының «Оң қол», Д.Исабековтің 

«Дермене», О.Бөкейдің «Терісаққан», 

М.Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда», 

Ж.Нәжімеденовтың «Күй», Қ.Мырза-Әлінің «Ой 

орманы», Т.Айбергеновтың «Бір тойым бар», 

С.Жиенбаевтың «Көктем самалы», Д.Қанатбаевтың 

«Серпер», Ө.Нұрғалиевтың «Соғыстың соңғы 

жазы» т.б. сол жылдары сөз өнеріне еркіндіктің 

рухымен қанаттанған ақын-жазушылардың 

шығармалары ұлттық сөз өнеріміздің 

шығармашылық мұрат-мақсаттарының ауқымын 

кеңейтіп, философиялық, психологиялық 

тереңдіктерге бара білуімен ерекшеленеді. 

Көрнекті жазушы Ә.Нұрпейісовтың «Соңғы парыз» 

романына жазған соңғы сөзінде қаламгер Ә. 

Кекілбайұлы талай қапас қақпаларды шалқасынан 

айқара ашып тастаған айтулы «жылымық» кезеңнің 

қазақ әдебиеті үшін алтын дәуір болғанын тілге 

тиек ете келіп, сол уақыттағы әдеби таластардың 

көздегіні көркем ойды өзінің төл арнасына көшіру 

болғанын айтады.  

Жеке адамға табынушылықты сынау рухани 

құндылықтарды қайта бағамдау талабын туғызды. 

Қоғамдағы құндылықтар жүйесі түбегейлі қайта 

жасақталады деген үміт күшейді. Бәрін қайта қарап, 

бәрін кемеден лақтыру керек дейтін ғасыр 

басындағы солақай нигилизмді тағы да оятқысы 

келгендер де болды. Өйтіп түбінен қопармай, ендігі 

жерде жаңа бағытпен жүруіміз керек дейтіндер де 

болды. Қазақ әдебиетінде соңғы сарын басымдау 

түсті. Жаңашылдардың өзі Абай мен Әуезовке 

құдайдай табынды. Көзі жоғалып кеткен 

жазушылардың шығармаларының қайта 

оралғанына қуанды. Әлі оралмай жатқандардың 

оралатынына да сенді. Сирек қорлардың тиым 

салынған шығармаларды оқуға, олардың 

авторларын астыртын да болса, дәріптеуге бой 

ұрды. Әдем әдебиеті арасындағы сабақтастық 

Сервантес пен Рабле, Гюго мен Бальзак, Диккенс 

пен Теккерей, Толстой мен Достоевский, Мұхтар 

мен Бейімбет, Ремарк пен Распутин сияқты өнер 

аспанындағы жарқыраған жұлдыздардың 

сәулесінен ерекше қуат алады. Кеңестік дәуірден 

кейінгі қоғамдағы жаңару әдебиетке де оң ықпал 

етті.  

Қазіргі филология ғылымында көркем 

мәтіннің құрылымын, ондағы кеңістік пен уақыт 

мәселесін қарастырудың бірнеше әдіснамалық 

тәсілі орнықты. Бұл категорияның күрделілігін 

дәлелдейді. Жалпы, кеңістік проблемасын 

қарастырудың мынадай үш түрлі бағыты бар. 

Біріншісі, көркем кеңістікті зерттеу шетел 

әдебиеттануында қалыптасқан үрдіс негізінде 

қарастырлады. Кеңістік пішіні әдебиеттегі ерекше 

эстетикалық түр ретінде қарастырылып, себеп-

салдарлы ретпен емес, «ішкі құрылымдық-

логикалық» тұрғыда қабылданады. Екінші бағыт 

С.Ю.Нехлюдов, Ю.М.Лотманның концепциясымен 

байланысты. Бұл зерттеушілер көркем кеңістіктің 

аясында көркем шығарма құрылымына қатысатын 

кез келген мәнді элементке назар аударады. Үшінші 

бағыт М.Бахтиннің теориясынан туындайды. 

Кеңістік мекеншақтық ұғыммен тікелей 

байланысты.  

Әдебиеттануда көркем кеңістік екі аспектіде: 

кеңістік - қозғалыс, даму ретінде және дәуір мен 

адамдар арасын байланыстыратын ұғым ретінде 

қарастырылады. Алайда, соңғы кездері 

әдебиеттануда бұл екі аспектінің бірлігі байқалуда. 

Әдеби туындыдағы кеңістік – бұл континуум, 

мұнда көркем туындыдағы сюжет пен кейіпкерлер 

топтасады. Көркем кеңістік концептуалды және 

перцептуальды кеңістікті үндестіреді. 

Концептуалды дегеніміз көркем туындыдағы 

объективті оқиға болса, перцептуалды бұл 

елестету, қабылдау, сезім түрінде беріледі. Көркем 

туындыдағы кеңістік нақты түрде географиялық 

кеңістікті береді. Алайда, туындыдағы кеңістік 

үнемі нақты бола бермейді. Осы арқылы көркем 

шығармадағы кейіпкерлер екі кеңістік өлшемінде 
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суреттеледі – шынайы тұрмыстық және 

психологиялық кеңістіктің ортасында болады [14].  

Әдебиет тарихы - мәдени дәстүрді танып-

білудің белгілі бір тәсілі. Интермәтінділіктің қазіргі 

теориясы әдеби шығармашылықтың жаңаша 

формасы ретінде өзекті мәселелер қатарында. 

Мәтінаралық диалог терминін енгізген француз 

зерттеушісі Ю.Кристева мәтін аралық қатынас 

проблемасын орнықтырды. Бұл термин алғаш рет 

1967 жылы зерттеушінің «Бахтин, слово, диалог и 

роман» мақаласында көтеріліп, мұнда М.Бахтиннің 

әдеби шығармашылық пен автор мәселесін 

көтерген тұжырымдамасына назар аударады. 

Ю.Кристеваның пікірінше, кез келген мәтін басқа 

бір мәтінмен ықпалдасып, бірінен екіншісіне 

тасымалданып, одан болашақ мәтіннің негізі 

құралып отырады. 
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TOPONYMY OF THE NORTH-WEST OF THE SAKHA REPUBLIC: THE TURKIC PARALLELS 

 

Данная статья посвящена описанию и исследованию географических названий северо-запада 

Республики Саха выбранных из составленного автором каталогизированного электронного 

топонимического фонда на материале картотеки Багдарыын Сюлбэ. Описаны фонетико-морфологические 

особенности географических названий, выявлены новые фактические материалы географической 

апеллятивной лексики тюркского происхождения. 

This article is devoted to the description and study of geographical names of the North-West of the Republic 

of Sakha selected from the author cataloged electronic toponymic Fund of the filing of Bagdarin, Sulba. Phonetic 

and morphological features of geographical names are described, new factual materials of geographical appellative 

vocabulary of Turkic origin are revealed. 
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Топонимия северо-запада Республики Саха по-

чти не изучена. Имеются лишь научно-популярные 

статьи Иванова М.С.-Багдарыын Сюлбэ по геогра-

фическим названиям отдельных улусов [Багда-

рыын 2012; Иванов 2005; Иванов 2005 а]. Инфор-

мантами были коренные жители старшего 

поколения. Полученный материал занесен в 

топонимическую картотеку республики, которую 

он начал создавать с 60-х годов прошлого века. В 

настоящее время в ней, по приблизительным 

расчетам, сосредоточилось около 450 тысяч 

карточек (далее сокрашенно – картотека БС). Также 

топонимические материалы, собранные в ходе 

диалектологической экспедиции научным 
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