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Б^л оку к¥ральша жана кытай эдебиеи (1917 жылдан кешнп) непзге
алынган. Оган кезен-кезендер бойынша жана заман кытай эдебиетщщ
даму тарихы, эр кезендеп акын, жазушы, драматургтердщ ем1рбаяндары
жэне шыгармашылыктары, сонымен 6ipre классик жазушылардьвд
тандаулы туындыларынын аудармалары енпзшген. Оку куралы жогары
оку орындарынын шетел филологиясы, аударма ici, шыгыстану бойынша
б ш м алып жаткан студенттерше, сонымен катар магистранттарга жэн
не
1зденуш]лер мен кытайтанушы мамандарга арналган.
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К1Р1СПЕ

Эдебиет - халыктьщ козш ашып, интеллектуалдьщ децгешн
кетеру куралы. Жазушылардыц каламынан тугаи шыгарма кез
келген окырмаша ой салары созаз. «4 мамыр козгалысы» кезшдеп эдебиетп акикат бшгшен зерделеу, ягни откеннщ сабагын,
тагылымын игере отырып, бугшп мшдегп кешещц аныктау,
ертецге нык кадам жасау ушш кажет.
Одеби козгалыс когамга оцтайлы ьщпал етш, тупи максаты улт гумырын узартуга, мэдени дамытуга кызмет етедь Бул орайда
эдебиет гылымыныц аркалаган жуп мейлшше ауыр. Артта калган
жылдарда улттыц тапканы мен жогалщанын, бары мен жогын,
тагылымы мен тэжфибесш таразылап, эдебиет гылымы улттыц
еанасын ашады, MiHe3iH тузещц, отансуйгштк касиетш калыптастырады. Сонымен катар кептеген эдебиетшшер бар ынтасымен хальщтын ой-санасын кенейтуге жумыс ютейдо. Эдебиеттщ
болашагы мемлекетпк саясатка да тжелей байланысты.
Bi3 жана заман кытай эдебиетш Ka3ipri (ЗШ^ЗС^) жэне осы
заман ( Ш ^ ^ С ^ ) кытай эдебиет: деп ею улкен топка белем1з.
Ka'iipri заман (iJUft^-f 1 ) кытай эдебиеттщ бел)нуi:
1917-1927 жылдардагы 6ipiHHii азамат согыеы кезвдеп эдебиет.
1928-1949 жылдардагы дамыган кытай эдебиет!
Осы заман
кытай эдебиетп
1949 жылдан бупнге дешнп осы заман кытай эдебиеть
1919 жылгы «4 мамыр» козгалысы мен 6ipiHini азамат согысы
тек кытай халкыньщ гана емес, баска елдердщ де кезкарасын езrepTin, шыгармашыльщ, азаттык, гылыми 1здешстерге жана epic
ашты. Когамдьщ-эдеби саладагы галымдардьщ мулде жана мето-

